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P U T U S A N
 Perkara Nomor: 07/KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

 yang memeriksa Perkara Nomor 

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

4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada 

DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten

 POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Pengadaan (ULP) 

Anggaran 2015 Pekerjaan 

Tata Ruang Provinsi Banten

menyurat di Gedung SKPD T

Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten 

(KP3B), Jalan Syech Nawawi Al

Curug, Sukawana, Serang

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

 PT Adhi Karya (Persero), Tbk.

Raya Pasar Minggu KM.18, Jakarta Selatan 12510, 

Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia

 PT Hutama Karya (Persero

Hutama Karya lantai 4, 

Kavling 8, Cawang, Jakarta Timur 13340, 

Jakarta, Indonesia; -----------------------------------------------

 PT Brantas Abipraya (Persero)

Brantas Abipraya, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 

Cawang, Jakarta Timur 13340

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

 PT Waskita Karya (Persero)

SALINAN 

Persaingan Usaha Republik Indonesia 

P U T U S A N 
/KPPU-I/2017 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 tentang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 

4 (empat) Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten, yang dilakukan oleh:  

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

ekerjaan pada Dinas Bina Marga dan 

Tata Ruang Provinsi Banten, yang beralamat surat-

Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten, 

Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten 

h Nawawi Al-Bantani Nomor 1, Palima-

Curug, Sukawana, Serang 42171, Provinsi Banten, 

----------------------------------------------------------

, Tbk., yang beralamat di Jalan 

.18, Jakarta Selatan 12510, 

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

PT Hutama Karya (Persero), yang beralamat di Gedung 

, Jalan Letjen M.T. Haryono 

8, Cawang, Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. 

-----------------------------------------

PT Brantas Abipraya (Persero), yang beralamat di Gedung

Jalan D.I. Panjaitan Kavling 14, 

Cawang, Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta,

---------------------------------------------

PT Waskita Karya (Persero), Tbk., yang beralamat di 

 

 

selanjutnya 

tentang 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 

Dinas Bina Marga dan 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

 

, Unit 

Tahun 

pada Dinas Bina Marga dan 

-

Provinsi Banten, 

Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten 

-

Banten, 

----------------------- 

Jalan 

.18, Jakarta Selatan 12510, 

 

Gedung 

Jalan Letjen M.T. Haryono 

Provinsi D.K.I. 

----------------------------------------- 

Gedung 

14, 

Provinsi D.K.I. Jakarta, 

------------------------------ 

beralamat di 



 

telah mengambil Putusan sebagai berikut:

 

Majelis Komisi:

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran

Setelah membaca Tanggapan 

Pelanggaran; --------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Saksi

Setelah mendengar keterangan para Ahli;

Setelah mendengar keterangan 

Setelah membaca

Setelah membaca

Setelah membaca surat

 
 

1. Menimbang

Pelanggaran Pasal 22 Undang

Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan Sumber Dana AP

Banten yang pada pokoknya 

B1, I.2):  --------------------------------

1.1 Objek Perkara;

4 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

2015, dengan rincian sebagai berikut: (

Lelang Ulang Unit Layana

Banten Nomor 027/3025099/LU/POKJA

2015,

027/3027099/LU/POKJA

018099/LU/POKJA

metode Pelelangan Umum dengan sistem Pra Kualifikasi)

Sumber 

  

halaman 2 dari 511 

Waskita Building, Jalan M.T. Haryono 

Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta, 

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

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

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor 

----------------------------------------------------------------

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

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

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

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari 

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

TENTANG DUDUK PERKARA

 

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima 

Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut 

----------------------------------------------------------------

Objek Perkara; --------------------------------

4 (empat) paket tender Pembangunan Jalan 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

2015, dengan rincian sebagai berikut: (

Lelang Ulang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi 

Banten Nomor 027/3025099/LU/POKJA

2015, 027/3026099/LU/POKJA

027/3027099/LU/POKJA-DBMTR.004/ULP/2015 dan 027/

018099/LU/POKJA-DBMTR.004/ULP/

metode Pelelangan Umum dengan sistem Pra Kualifikasi)

Sumber Dana: APBD Tahun Anggaran

  

 

SALINAN 

uilding, Jalan M.T. Haryono Nomor 10, Cawang, 

Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia.- 

------------------------------------------  

------------------------------------------  

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

Terlapor terhadap Laporan Dugaan 

----------------------------------------------  

-----------------------------------------  

-------------------------------------------  

--------------------------------------  

Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------  

n Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------  

dokumen dalam perkara ini; ----  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

D Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

hal sebagai berikut (vide bukti

--------------------------------------------  

----------------------------------------------------------  

paket tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

2015, dengan rincian sebagai berikut: (vide  Pengumuman 

n Pengadaan Pemerintah Provinsi 

Banten Nomor 027/3025099/LU/POKJA DBMTR.004/ULP/

027/3026099/LU/POKJA-DBMTR.004/ULP/2015, 

DBMTR.004/ULP/2015 dan 027/

DBMTR.004/ULP/2015 menggunakan 

metode Pelelangan Umum dengan sistem Pra Kualifikasi)  -----  

: APBD Tahun Anggaran 2015; --------------------- 

 

Nomor 10, Cawang, 

  

 

 

 

terhadap Laporan Dugaan 

 

 

 

 

 

 

 

Dugaan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

D Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

bukti 

 

 

pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

Pengumuman 

n Pengadaan Pemerintah Provinsi 

004/ULP/ 

DBMTR.004/ULP/2015, 

DBMTR.004/ULP/2015 dan 027/ 

2015 menggunakan 

 

  



 

 
 

Total HPS

miliar dua ratus juta rupiah

Dengan rincian paket sebagai berikut:

No 

1 
Pembangunan Jalan Pakupatan 
Palima 

2 
Pembangunan Jalan Palima 
Teneng  

3 
Pembangunan Jalan Sp. Muncul 
Pamulang - 

4 Pembangunan Jalan Hasyim Ashari

 

Selanjutnya n

1, Paket II untuk nomor 2, Paket III untuk n

IV untuk n

1.2 Dugaan Pelanggaran;

Ketentuan Undang

dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang

No

1.3 Tentang Susunan Panitia Tender;

Berikut susunan 

berdasarkan

Ekbang.ULP/2015 

dan Administrasi Pembangunan Selaku Penanggung 

ULP Provinsi Banten (Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Januari 2015

dan/atau jasa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan 

Pakupatan

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Pajajaran

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya, sesuai dengan usulan Sur

602.3/018.1

halaman 3 dari 511 

Total HPS: Rp640.200.000.000,00 (

miliar dua ratus juta rupiah); --------------------------------

Dengan rincian paket sebagai berikut:

Nama Paket 
Lelang

Pembangunan Jalan Pakupatan - 
3041099

Pembangunan Jalan Palima - Ps. 
3042099

Pembangunan Jalan Sp. Muncul - 
 Pajajaran - Otista 

3043099

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 3044099

Selanjutnya nama paket disebut sebagai Paket I untuk nomor 

1, Paket II untuk nomor 2, Paket III untuk n

IV untuk nomor 4. --------------------------------

Dugaan Pelanggaran;  --------------------------------

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga 

dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang

Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------

Tentang Susunan Panitia Tender;

Berikut susunan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa 

berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/004

Ekbang.ULP/2015 yang diterbitkan 

dan Administrasi Pembangunan Selaku Penanggung 

ULP Provinsi Banten (Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Januari 2015 untuk melaksanakan proses pengadaan barang 

dan/atau jasa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan 

Pakupatan-Palima, Pembangunan Jalan Palima

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Pajajaran-Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya, sesuai dengan usulan Sur

602.3/018.1-DBT/2015: --------------------------------

 

 

SALINAN 

0.000,00 (enam ratus empat puluh 

----------------------------------------- 

Dengan rincian paket sebagai berikut: ----------------------------- 

Kode 
Lelang 

Nilai HPS 
(Rp) 

3041099 259.200.000.000,00 

3042099 138.000.000.000,00 

3043099 151.500.000.000,00 

3044099 91.500.000.000,00 

Total 640.200.000.000,00 

disebut sebagai Paket I untuk nomor 

1, Paket II untuk nomor 2, Paket III untuk nomor 3, dan Paket 

----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga 

dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang 

-------------------------------------------------  

Tentang Susunan Panitia Tender; -----------------------------------  

ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa 

Surat Perintah Tugas Nomor 800/004-

yang diterbitkan oleh Kepala Biro Ekonomi 

dan Administrasi Pembangunan Selaku Penanggung Jawab 

ULP Provinsi Banten (Drs. E. Kusmayadi, M.Si.) tanggal 28 

untuk melaksanakan proses pengadaan barang 

dan/atau jasa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan 

Palima, Pembangunan Jalan Palima-Pasang 

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul-Pamulang-

Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya, sesuai dengan usulan Surat Nomor: 

----------------------------------------------  

  

enam ratus empat puluh 

  

  

 

 

 

 

 

disebut sebagai Paket I untuk nomor 

dan Paket 

  

 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga 

Undang 

 

 

ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa 

-

Kepala Biro Ekonomi 

Jawab 

28 

untuk melaksanakan proses pengadaan barang 

dan/atau jasa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan 

Pasang 

-

Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

at Nomor: 

 



 

No Nama / NIP

1. Dian Eka Widiantara, S.IP./
19761025 200212 1 002

2. Jajat Hidayat, A.Md./
19770707 200112 1 007

3. Arrizq Akbar, S.Sos./
19750329 199903 1 004

4 Thian Fitriana, S.IP./
19790415 200112 1 003

5 H. Angga Sofyan Lutfi, S.E./
19821029 201101 1 001

1.4 Tentang

Bahwa 

Pakupatan

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Pajajaran

tahun 2015, sebagai berikut:

No Keterangan

1 Pengumuman Pra 
Kualifikasi

2 Download Dokumen 
Pra Kualifikasi

3 Upload Dokumen
4 Evaluasi Dokumen
5 Pembuktian 

Kualifikasi
6 Penetapan Hasil 

Kualifikasi
7 Pengumuman Hasil 

Pra Kualifikasi
8 Masa Sanggah
9 Download Dokumen 

Pemilihan
10 Pemberian 

Penjelasan
11 Upload Dokumen 

Penawaran
12 Pembukaan 

Dokumen Penawaran
13 Evaluasi Penawaran
14 Upload Berita Acara 

Hasil Pelelangan
15 Penetapan Pemenang
16 Pengumuman 

Pemenang

  

halaman 4 dari 511 

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Nama / NIP Pangkat/Gol

Dian Eka Widiantara, S.IP./ 
19761025 200212 1 002 

Penata Muda/IIIa

Jajat Hidayat, A.Md./ 
19770707 200112 1 007 

Penata Muda Tk.I/IIIb

Arrizq Akbar, S.Sos./ 
19750329 199903 1 004 

Penata Muda/IIIa

Thian Fitriana, S.IP./ 
19790415 200112 1 003 

Penata Muda Tk.I/IIIb

H. Angga Sofyan Lutfi, S.E./ 
19821029 201101 1 001 

Penata Muda/IIIa

Tentang Kronologis Tender; --------------------------------

Bahwa Jadwal Pelaksanaan Lelang 

Pakupatan-Palima, Pembangunan Jalan Palima

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Pajajaran-Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 

tahun 2015, sebagai berikut: --------------------------------

terangan 

Pembangunan Jalan

Pakupata 
- Palima 

Palima 
Ps.Teneng

Tanggal Tanggal
Pengumuman Pra 
Kualifikasi 

3-Feb 3-Feb

Download Dokumen 
Pra Kualifikasi 

3-Feb 3-Feb

Upload Dokumen 4-Feb 4-Feb
Evaluasi Dokumen 18-Feb 18-Feb
Pembuktian 
Kualifikasi 

2-Mar 2-Mar

Penetapan Hasil 
Kualifikasi 

27-Mar 23-Mar

Pengumuman Hasil 
Pra Kualifikasi 

30-Mar 30-Mar

Masa Sanggah 31-Mar 31-Mar
Download Dokumen 
Pemilihan 

31-Mar 31-Mar

Pemberian 
Penjelasan 

2-Apr 2-Apr

Upload Dokumen 
Penawaran 

10-Apr 10-Apr

Pembukaan 
Dokumen Penawaran 

20-Apr 20-Apr

Evaluasi Penawaran 22-Apr 22-Apr
Upload Berita Acara 
Hasil Pelelangan 

29-Apr 29-Apr

Penetapan Pemenang 30-Apr 30-Apr
Pengumuman 
Pemenang 

7-May 7-May

  

 

SALINAN 

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

Pangkat/Gol Penugasan 

Penata Muda/IIIa Ketua 

Penata Muda Tk.I/IIIb Sekretaris 

Penata Muda/IIIa Anggota 

Penata Muda Tk.I/IIIb Anggota 

Penata Muda/IIIa Anggota 

------------------------------------------  

Jadwal Pelaksanaan Lelang Pembangunan Jalan 

Palima, Pembangunan Jalan Palima-Pasang 

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul-Pamulang-

Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 

---------------------------------------- 

Pembangunan Jalan 

Palima - 
Ps.Teneng 

Sp.Muncul 
- 

Pamulang 
- Pajajaran 

- Otista 

Hasyim 
Ashari 

Tanggal Tanggal Tanggal 
Feb 3-Feb 3-Feb 

Feb 3-Feb 3-Feb 

Feb 4-Feb 4-Feb 
Feb 18-Feb 18-Feb 

Mar 2-Mar 2-Mar 

Mar 23-Mar 23-Mar 

Mar 30-Mar 30-Mar 

Mar 31-Mar 31-Mar 
Mar 31-Mar 31-Mar 

Apr 2-Apr 2-Apr 

Apr 10-Apr 10-Apr 

Apr 20-Apr 20-Apr 

Apr 22-Apr 22-Apr 
Apr 29-Apr 29-Apr 

Apr 30-Apr 30-Apr 
May 7-May 7-May 

 

 

Pembangunan Jalan 

Pasang 

-

Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 

  



 

 
 

17 Masa Sanggah
18 Penunjukan 

Penyedia 
19 Penandatanganan 

Kontrak 

Bahwa berdasarkan dokumen tender d

perkara 

Gugur. Selanjutnya Hasil Pra Kualifikasi akan dirinci 

berdasarkan masing

1.4.1

No 
1 PT Cobloc Infratecno

2 PT Hutama Karya (Persero)

3 PT Waskita Karya (Persero)

4 PT Pembangunan Perumahan (Persero)

5 PT Nindya Karya (Persero)

6 PT Adhi Karya (Persero)

7 PT Brantas Abipraya (Persero)
8 PT Istaka Karya (Persero)

9 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

halaman 5 dari 511 

Masa Sanggah 8-May 8-May
Penunjukan 
Penyedia  

13-May 13-May

Penandatanganan 19-May 19-May

 

Bahwa berdasarkan dokumen tender d

perkara a quo menggunakan Prakualifikasi Satu File 

Gugur. Selanjutnya Hasil Pra Kualifikasi akan dirinci 

berdasarkan masing-masing paket, sebagai berikut:

1.4.1 Paket I - Pembangunan Jalan Pakupatan 
 

Paket I – Pembangunan Jalan Pakupatan 
Peserta Lulus

PT Cobloc Infratecno  

PT Hutama Karya (Persero) 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk.  

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.  

PT Nindya Karya (Persero)  

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 

PT Brantas Abipraya (Persero) 
PT Istaka Karya (Persero)  

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.  

 

 

SALINAN 

May 8-May 8-May 
May 13-May 13-May 

May 19-May 19-May 

Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui metode tender 

menggunakan Prakualifikasi Satu File – Sistem 

Gugur. Selanjutnya Hasil Pra Kualifikasi akan dirinci 

masing paket, sebagai berikut: -------------

Pembangunan Jalan Pakupatan - Palima. ---

Pakupatan – Palima 
Lulus Uraian 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

V  

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 
yang dihadirkan tidak sesuai 
dengan Daftar Tenaga Ahli 
yang diusulkan pada 
Aplikasi SPSE. 
Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 
sah untuk melaksanakan 
pekerjaan. 
Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan 
tidak rangkap jabatan. 

V  

V  
 Tenaga Ahli Surveyor a.n 

Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan yang lain,                   
PT Dambha Prima Utama 
dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Palima - Ps.Teneng;  

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga 
Ahli yang diusulkan pada 
Aplikasi SPSE. 

  

iketahui metode tender 

Sistem 

Gugur. Selanjutnya Hasil Pra Kualifikasi akan dirinci 

-------------  

---  

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 

dihadirkan tidak sesuai 
dengan Daftar Tenaga Ahli 
yang diusulkan pada 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 
sah untuk melaksanakan 

melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan 

Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan yang lain,                   
PT Dambha Prima Utama 
dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 

 
Tidak melampirkan Surat 

an untuk 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga 

diusulkan pada 



 

10 PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

11 PT Jorindo Agung

12 PT Mangkubuana Hutama Jaya

13 PT Tassia Jaya Abadi

  

halaman 6 dari 511 

Karya (Persero), Tbk.  

PT Jorindo Agung  

PT Mangkubuana Hutama Jaya  

PT Tassia Jaya Abadi  

  

 

SALINAN 

 Ijazah S2 Tenaga Ahli pada 
posisi General 
Superintendent a.n I Ketut 
Suarbawa, S.T., M.T. tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangka jabatan. 

 Kemampuan Dasar/KD 
tidak memenuhi/kurang; 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 3 
orang, tidak sesuai dengan 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi
Tenaga Ahli (Ijazah, KTP, 
dan CV);  

 Sertifikat Keahlian/SKA 
Tenaga Ahli tidak 
memenuhi syarat 
kualifikasi; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan CV 
Tenaga Ahli; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 2 
orang, tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 

 Kualifikasi pendidikan 
Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent 
(S1-Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 

Ijazah S2 Tenaga Ahli pada 
posisi General 
Superintendent a.n I Ketut 
Suarbawa, S.T., M.T. tidak 
sesuai Lembar Data 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 

 
Kemampuan Dasar/KD 

Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 3 

sesuai dengan 
Lembar Data 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, KTP, 

Keahlian/SKA 
Tenaga Ahli tidak 

syarat 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan CV 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 

waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 2 

tidak sesuai Lembar 

Kualifikasi pendidikan 
Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent 

Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 

Daftar peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 



 

 
 

14 PT Bina Karya Bahagia

15 PT Langgeng Makmur Perkasa

16 PT Modern Widya Tehnical

17 PT Pilar Utama Lintas Nusa

18 PT Mustika Mirah Makmur
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PT Bina Karya Bahagia  

PT Langgeng Makmur Perkasa  

PT Modern Widya Tehnical  

PT Pilar Utama Lintas Nusa  

PT Mustika Mirah Makmur  

 

 

SALINAN 

 Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. 
tidak memenuhi syarat 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK, kurang 
dari 8 tahun; 

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
yang sah untuk pekerjaan 
utama; 

 Tidak melampirkan Surat
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan CV 
Tenaga Ahli; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
untuk pekerjaan utama 
yang sah untuk Daftar 
Peralatan milik sendiri. 

 Tidak melampirkan ISO 
90001, ISO 140001, dan 
OHSAS 18001; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan SIUP, 
SIUJK, SBU; 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar Peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Kemampuan Dasar/KD 
tidak memenuhi/ kurang; 

 Ijazah Tenaga Ahli General 
Superintendent (Arief 
Utomo, S.T.) S1-Teknik 
Sipil, tidak sesuai dengan 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

  

Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. 
tidak memenuhi syarat 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK, kurang 

Tidak melampirkan Bukti 
Peralatan 

yang sah untuk pekerjaan 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan CV 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
untuk pekerjaan utama 
yang sah untuk Daftar 

Tidak melampirkan ISO 
90001, ISO 140001, dan 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Surat 

untuk 

Tidak melampirkan SIUP, 

Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 

Daftar Peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Kemampuan Dasar/KD 
 

Ahli General 
Superintendent (Arief 

Teknik 
Sipil, tidak sesuai dengan 
Lembar Data 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 

penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 



 

1.4.2

No 
1 PT Dambha Prima Utama

2 PT Conbloc Infratecno

3 PT Hutama Karya (Persero)
4 PT Waskita Karya (Persero)

5 PT Pembangunan Perumahan (Persero)

6 PT Bina Index Consult

7 PT Nindya Karya (Persero)

8 PT Adhi Karya (Persero)
9 PT Brantas Abipraya (Persero)
10 PT Istaka Karya (Persero)
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1.4.2 Paket II - Pembangunan Jalan Palima 
 

Paket II – Pembangunan Jalan Palima 
Peserta Lulus

ambha Prima Utama  

PT Conbloc Infratecno  

PT Hutama Karya (Persero) 
PT Waskita Karya (Persero), Tbk.  

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.  

PT Bina Index Consult  

PT Nindya Karya (Persero)  

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 
PT Brantas Abipraya (Persero) 
PT Istaka Karya (Persero)  

  

 

SALINAN 

Pembangunan Jalan Palima - Ps. Teneng. --

Palima – Ps. Teneng 
Lulus Uraian 

 Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh 
perusahaan yang lain (PT 
Istaka Karya (Persero) dan 
PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa) pada paket 
pekerjaan yang sama; 

 Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., 
M.T. dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Ratu 
Karya pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Sp.Muncul -
Pamulang - Pajajaran -
Otista. 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

V  
Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 
yang dihadirkan tidak 
lengkap, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi 
SPSE. 
Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 
sah untuk melaksanakan 
pekerjaan. 
 Tidak melampirkan Surat 

Dukungan Bank; 
 Data pengalaman dalam 

bidang konsultan/tidak 
sesuai; 

 Kualifikasi usaha tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Sertifikat Badan 
Usaha/SBU Jasa 
Pengawas 
Konsultan/tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK. 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan 
tidak rangkap jabatan. 

V  
V  

 Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh 
perusahaan lain, 
PT Dambha Prima Utama 

 

--  

Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh 
perusahaan yang lain (PT 
Istaka Karya (Persero) dan 
PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa) pada paket 

Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., 
M.T. dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Ratu 
Karya pada paket 

Pembangunan 
- 
- 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Pada saat Pembuktian 
Administrasi dan 

Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 
yang dihadirkan tidak 
lengkap, sesuai dengan 

yang 
diusulkan pada Aplikasi 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 

melaksanakan 

Tidak melampirkan Surat 

Data pengalaman dalam 
bidang konsultan/tidak 

Kualifikasi usaha tidak 
sesuai Lembar Data 

Sertifikat Badan 
Usaha/SBU Jasa 

Konsultan/tidak sesuai 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan 

Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh 
perusahaan lain,                      
PT Dambha Prima Utama 



 

 
 

11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

12 PT Galih Medan Persada J.O. PT Bangun 
Pilar Persada
 

13 PT Sumber Batu

14 PT Mangkubuana Hutama Jaya
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PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.  

PT Galih Medan Persada J.O. PT Bangun 
Pilar Persada 

 

PT Sumber Batu  

PT Mangkubuana Hutama Jaya  

 

 

SALINAN 

dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Palima - Ps.Teneng; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar 
Tenaga Ahli yang diusulkan 
pada Aplikasi SPSE. 
 Tidak melampirkan 

kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA,
KTP, dan CV); 

 Kualifikasi pendidikan 
General Superintendent 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK (S1-
Teknik Sipil); 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Kualifikasi pendidikan 
General Superintendent 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK (S1-
Teknik Sipil); 

 Sertifikat Keahlian/SKA 
General Superintendent 
(Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Sertifikat Keahlian/SKA 
Site Manager a.n Rolek S 
(Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Ijazah Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Slamet W 
(S1-Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK. 

 Tidak melampirkan CV 
Tenaga Ahli; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 
jabatan; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

  

dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 

 
pirkan Surat 

Dukungan Bahan untuk 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi dan 
Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar 

diusulkan 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Kualifikasi pendidikan 
General Superintendent 

sesuai Lembar Data 
-

Tidak melampirkan Surat 
untuk 

Kualifikasi pendidikan 
General Superintendent 
tidak sesuai Lembar Data 

-

Sertifikat Keahlian/SKA 
General Superintendent 

en Proyek 
Madya) tidak sesuai 
Lembar Data 

Sertifikat Keahlian/SKA 
Site Manager a.n Rolek S 
(Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai 
Lembar Data 

Ijazah Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Slamet W 

Teknik Sipil) tidak 
Lembar Data 

Tidak melampirkan CV 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 



 

15 PT Yala Persada Angkasa

16 PT Tassia Jaya Abadi

17 PT Bina Karya Bahagia

18 PT Langgeng Makmur Perkasa

19 PT Bumi Karsa
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PT Yala Persada Angkasa  

PT Tassia Jaya Abadi  

PT Bina Karya Bahagia  

PT Langgeng Makmur Perkasa  

PT Bumi Karsa  

  

511 

SALINAN 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan 
untuk pekerjaan utama 
yang sah; 

 Tidak menyampaikan 
peralatan utama Batching 
Plant; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 2 
orang/tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Kualifikasi pendidikan 
Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent 
(S1-Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar Peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/ 
LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. 
tidak memenuhi syarat 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
yang sah untuk pekerjaan 
utama; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan CV 
Tenaga Ahli; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 
jabatan; 

 Tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan 
untuk pekerjaan utama 
yang sah untuk daftar 
peralatan milik sendiri. 

 Tidak melampirkan Ijazah, 
CV, KTP untuk Tenaga 
Ahli pada posisi General 

 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan 
untuk pekerjaan utama 

Tidak menyampaikan 
Batching 

melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 2 
orang/tidak sesuai 
Lembar Data 

Kualifikasi pendidikan 

General Superintendent 
Teknik Sipil) tidak 

sesuai Lembar Data 

Daftar Peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/ 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. 
tidak memenuhi syarat 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 

untuk pekerjaan 

melampirkan Surat 
untuk 

Tidak melampirkan CV 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 

Tidak melampirkan bukti 
peralatan 

untuk pekerjaan utama 
yang sah untuk daftar 

Tidak melampirkan Ijazah, 
CV, KTP untuk Tenaga 
Ahli pada posisi General 



 

 
 

20 PT Lintas Indonesia Khatulistiwa

21 PT Pilar Utama 

1.4.3

Paket III – Pembangunan Jalan 
No 
1 PT Propelat 

2 PT Conbloc Infratecno

3 PT Hutama Karya (Persero)

4 PT Waskita Karya (Persero)
5 PT Pembangunan Perumahan (Persero)

halaman 11 dari 511

PT Lintas Indonesia Khatulistiwa  

PT Pilar Utama Lintas Nusa  

 

1.4.3 Paket III - Pembangunan Jalan Sp. Muncu

Pamulang - Pajajaran 
 

Pembangunan Jalan Sp. Muncul – Pamulang 
Peserta 

PT Conbloc Infratecno 

PT Hutama Karya (Persero) 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk. 
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. 

 

511 

SALINAN 

Superintendent (Ir. M. 
Zaenuri, M.T.); 

 Tidak melampirkan CV 
dan Ijazah untuk Tenaga 
Ahli pada posisi Site 
Manager (Ir. A. Bambang 
Sukarno, Dipl. H.E.). 

 Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh 
perusahaan lain, PT
Istaka Karya (Persero) dan 
PT Dambha Prima Utama, 
pada paket pekerjaan 
yang sama; 

 Tidak melampirkan Ijazah 
S2-Teknik Sipil untuk 
Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent; 

 Tidak ada CV Tenaga Ahli; 
 Tidak melampirkan Surat 

Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 
jabatan. 

 Tidak melampirkan SIUP, 
SIUJK, dan SBU; 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

Pembangunan Jalan Sp. Muncul –

Pajajaran - Otista.  ---------------------------

Pamulang – Pajajaran - Otista 
Lulus Uraian 

  Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 
Bahan untuk 
pekerjaan utama; 

 Data Peralatan tidak 
lengkap (tidak 
mencantumkan merk, 
tipe, dan tahun 
pembuatan). 

 Tidak melampirkan 
Surat Dukungan Bahan 
untuk pekerjaan utama.

V  

V  
 Tidak melampirkan 

Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah 

  

Superintendent (Ir. M. 

Tidak melampirkan CV 
dan Ijazah untuk Tenaga 
Ahli pada posisi Site 
Manager (Ir. A. Bambang 

Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh 
perusahaan lain, PT 
Istaka Karya (Persero) dan 

Dambha Prima Utama, 
n 

Tidak melampirkan Ijazah 
Teknik Sipil untuk 

Tenaga Ahli pada posisi 

 
Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 

Tidak melampirkan SIUP, 

Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 

Daftar peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

– 

---------------------------  

Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 
Bahan untuk 

Data Peralatan tidak 
lengkap (tidak 
mencantumkan merk, 
tipe, dan tahun 

Tidak melampirkan 
Surat Dukungan Bahan 

 

Tidak melampirkan 
Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah 



 

6 PT Nindya Karya (Persero)

7 PT Bangun Cipta Kontraktor

8 PT Adhi Karya (Persero)
9 PT Brantas Abipraya (Persero)
10 PT Istaka Karya (Persero)

11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 

12 PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

13 PT Oshin Bangun Persada

14 PT Sumber Batu
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PT Nindya Karya (Persero) 

PT Bangun Cipta Kontraktor 

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 
PT Brantas Abipraya (Persero) 
PT Istaka Karya (Persero) 

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. 

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. 

PT Oshin Bangun Persada 

Sumber Batu 

  

511 

SALINAN 

untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

 Tidak melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja 
penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan. 

 Tidak hadir pada saat 
Pembuktian Kualifikasi. 

V  
V  

  Tenaga Ahli Surveyor 
a.n Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain,                 
PT Dambha Prima 
Utama dan PT Lintas  
Indonesia 
Khatulistiwa, pada 
paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Palima - Ps.Teneng; 

 Tidak melampirkan 
surat dukungan 
bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi 
dan Tenaga Ahli, tidak 
dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai 
dengan Daftar Tenaga 
Ahli yang diusulkan 
pada Aplikasi SPSE. 

 Tidak melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja 
penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan. 

 Tidak melampirkan 
Sertifikat Badan Usaha 
(SBU), Sertifikat ISO 
dan OHSAS, Surat 
Dukungan Bahan, 
Surat Dukungan Alat, 
Surat Dukungan Bank 
dan Daftar Personil. 

  Kualifikasi pendidikan 
General 
Superintendent tidak 
sesuai LDK (S1-
Teknik Sipil); 

 Sertifikat 
Keahlian/SKA 
General 
Superintendent (Ahli 
Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Sertifikat 
Keahlian/SKA Site 
Manager a.n Rolek S 
(Ahli Manajemen 

 

untuk melaksanakan 

Tidak melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja 
penuh waktu dan tidak 

Tidak hadir pada saat 
 

Tenaga Ahli Surveyor 
a.n Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain,                 
PT Dambha Prima 
Utama dan PT Lintas  

Khatulistiwa, pada 
paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 

Tidak melampirkan 
dukungan 

bahan untuk 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi 
dan Tenaga Ahli, tidak 
dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai 
dengan Daftar Tenaga 
Ahli yang diusulkan 

Tidak melampirkan 
Surat Pernyataan 

Ahli siap bekerja 
penuh waktu dan tidak 

Tidak melampirkan 
Sertifikat Badan Usaha 
(SBU), Sertifikat ISO 
dan OHSAS, Surat 

Surat Dukungan Alat, 
Surat Dukungan Bank 

Kualifikasi pendidikan 

Superintendent tidak 
-

Superintendent (Ahli 
Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai 
Lembar Data 

Keahlian/SKA Site 
olek S 

(Ahli Manajemen 



 

 
 

15 PT Mangkubuana Hutama Jaya

16 PT Tassia Jaya Abadi

17 PT Bina Karya Bahagia
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PT Mangkubuana Hutama Jaya 

PT Tassia Jaya Abadi 

PT Bina Karya Bahagia 

 

511 

SALINAN 

Proyek Madya) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Ijazah Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Slamet 
W (S1-Teknik Sipil) 
tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK.

  Tidak melampirkan 
CV Tenaga Ahli; 

 Tidak melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 
jabatan; 

 Tidak melampirkan 
dukungan bahan 
untuk pekerjaan 
utama. 

  Tidak melampirkan 
kelengkapan 
Administrasi Tenaga 
Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Daftar Tenaga Ahli 
yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Kualifikasi pendidikan 
Tenaga Ahli pada 
posisi General 
Superintendent (S1-
Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar peralatan 
untuk pekerjaan 
utama yang di 
sampaikan tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 
Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

  Pengalaman Tenaga 
Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak 
memenuhi syarat 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan 
Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah
untuk pekerjaan 
utama; 

 Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 
Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

  

Proyek Madya) tidak 
sesuai Lembar Data 

Ijazah Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Slamet 

Teknik Sipil) 
tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK. 
Tidak melampirkan 

melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 

Tidak melampirkan 
dukungan bahan 
untuk pekerjaan 

Tidak melampirkan 

Administrasi Tenaga 
Ahli (Ijazah, SKA, 

Daftar Tenaga Ahli 
yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak 
sesuai Lembar Data 

Kualifikasi pendidikan 
Tenaga Ahli pada 
posisi General 

-
Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 

Daftar peralatan 
aan 

utama yang di 
sampaikan tidak 
sesuai Lembar Data 

Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 
Bahan untuk 

Pengalaman Tenaga 
Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak 
memenuhi syarat 
Lembar Data 

Tidak melampirkan 
Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah 
untuk pekerjaan 

Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 

untuk 



 

18 PT Modern Widya Tehnical

19 PT Ratu Karya

1.4.4

No 
1 PT Dambha Prima Utama

2 PT Conbloc Infratecno

3 PT Hutama Karya (Persero)
4 PT Waskita Karya (Persero)
5 PT Pembangunan Perumahan (Persero)
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PT Modern Widya Tehnical 

PT Ratu Karya 

 

1.4.4 Paket IV - Pembangunan Jalan Hasyim 
 

Paket IV – Pembangunan Jalan Hasyim Ashari
Peserta Lulus

PT Dambha Prima Utama  

Conbloc Infratecno  

PT Hutama Karya (Persero) 
PT Waskita Karya (Persero), Tbk. 
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.  
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  Tidak melampirkan 
ISO 90001, ISO 
140001 dan OHSAS 
18001; 

 Tidak melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 
jabatan; 

 Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 
Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

  Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, 
S.T., M.T. 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain 
pergunakan oleh 
perusahaan yang lain 
yaitu PT Dambha 
Prima Utama pada 
paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Hasyim Ashari; 

 Jumlah/Kuantitas 
Tenaga ahli Tetap 
yang diusulkan tidak 
memenuhi syarat. 

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari. -------

Hasyim Ashari 
Lulus Uraian 

 Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT 
Istaka Karya (Persero) 
dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Palima - Ps.Teneng;

 Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., 
M.T. dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Ratu 
Karya pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Sp.Muncul -
Pamulang - Pajajaran -
Otista. 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

V  
V  

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 
sah untuk melaksanakan 

 

Tidak melampirkan 
ISO 90001, ISO 
140001 dan OHSAS 

melampirkan 
Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 

Tidak melampirkan 
Surat Dukungan 

untuk 

Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, 
S.T., M.T. 

oleh 
perusahaan lain 
pergunakan oleh 
perusahaan yang lain 
yaitu PT Dambha 
Prima Utama pada 
paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 

Tenaga ahli Tetap 
yang diusulkan tidak 

-------  

Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT 
Istaka Karya (Persero) 
dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 

Ps.Teneng; 
Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., 
M.T. dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Ratu 
Karya pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 

- 
- 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 
sah untuk melaksanakan 



 

 
 

6 PT Nindya Karya (Persero)

7 PT Buana Global Mandiri

8 PT Ahi Karya (Persero)
9 PT Brantas Abipraya (Persero)
10 PT Istaka Karya (Persero)

11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

12 PT Bumi Karsa

13 PT Oshin Bangun Persada

14 PT Daya Mulia 

15 PT Kebangkitan Armand Kesatria

halaman 15 dari 511

PT Nindya Karya (Persero)  

PT Buana Global Mandiri  

PT Ahi Karya (Persero), Tbk. 
Abipraya (Persero) 

PT Istaka Karya (Persero)  

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.  

PT Bumi Karsa  

PT Oshin Bangun Persada  

PT Daya Mulia Turangga  

PT Kebangkitan Armand Kesatria  
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pekerjaan. 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 
 Tidak melampirkan 

Sertifikat Keahlian/SKA 
Manajemen Proyek 
Utama a.n. Ir. Suko 
Dimyati; 

 Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli a.n. Ir. Suko 
Dimyati sebagai General 
Superintendant tidak 
memenuhi syarat 
Kualifikasi. 

V  
V  

 Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT 
Dambha Prima Utama 
dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Palima - Ps.Teneng;

 Tidak melampirkan Surat
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi 
dan Tenaga Ahli, tidak 
dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi 
SPSE. 
Tidak hadir pada saat 
Pembuktian Kualifikasi. 
Tidak melampirkan SBU, 
Sertifikat ISO, OHSAS, 
Surat Dukungan Bahan, 
Surat Dukungan Alat, Surat 
Dukungan Bank, dan 
Personil. 
Tidak melampirkan 
Sertifikat ISO, OHSAS, 
tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Alat dan 
Bahan yang sah. 
Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli General 
Superintendent yang 
diusulkan a.n Ir. Rifansyah 
tidak memenuhi syarat 
kualifikasi pendidikan 
General Superintendent 
(S1-Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK (S2-Teknik 
Sipil). 

  

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 

 
melampirkan 

Sertifikat Keahlian/SKA 
Manajemen Proyek 
Utama a.n. Ir. Suko 

Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli a.n. Ir. Suko 
Dimyati sebagai General 
Superintendant tidak 
memenuhi syarat 

Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Ir. Pristiyudono 
dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT 
Dambha Prima Utama 
dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan 

Ps.Teneng; 
melampirkan Surat 

Dukungan Bahan untuk 

Pada saat Pembuktian 
Kualifikasi Administrasi 
dan Tenaga Ahli, tidak 
dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang 

Aplikasi 

Tidak hadir pada saat 

Tidak melampirkan SBU, 
Sertifikat ISO, OHSAS, 
Surat Dukungan Bahan, 
Surat Dukungan Alat, Surat 
Dukungan Bank, dan 

Tidak melampirkan 
Sertifikat ISO, OHSAS, 
tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Alat dan 

Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli General 
Superintendent yang 
diusulkan a.n Ir. Rifansyah 

syarat 
kualifikasi pendidikan 
General Superintendent 

sesuai Lembar Data 
Teknik 



 

16 PT Mangkubuana Hutama Jaya

17 PT Yala Persada Angkasa

18 PT Tassia Jaya Abadi

19 PT Bina Karya Bahagia
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PT Mangkubuana Hutama Jaya  

PT Yala Persada Angkasa  

PT Tassia Jaya Abadi  

PT Bina Karya Bahagia  
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 Tidak melampirkan CV 
Tenaga Ahli; 

 Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap 
jabatan; 

 Tidak melampirkan 
dukungan bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
untuk pekerjaan utama 
yang sah; 

 Tidak menyampaikan 
peralatan utama Batching 
Plant; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 2 
orang/tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Kualifikasi pendidikan 
Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent 
(S1-Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/ 
LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. 
tidak memenuhi syarat 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
yang sah untuk 
pekerjaan utama; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 

Tidak melampirkan CV 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli 

penuh waktu 
dan tidak rangkap 

Tidak melampirkan 
dukungan bahan untuk 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
untuk pekerjaan utama 

Tidak menyampaikan 
Batching 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Daftar Tenaga Ahli yang 

orang/tidak sesuai 
Lembar Data 

Kualifikasi pendidikan 

General Superintendent 
Teknik Sipil) tidak 

sesuai Lembar Data 

Daftar peralatan untuk 
utama yang di 

sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/ 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. 
tidak memenuhi syarat 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 

untuk 

Tidak melampirkan Surat 
untuk 



 

 
 

20 PT Pilar Utama Lintas Nusa

21 PT Bengkalis Era Jaya 

Bahwa dalam proses rapat penjelasan

terdapat ta

sebagai berikut:

No 
1 Dokumen Penawaran

Personil Inti dan Peralatan. Apakah 
Personil Inti yang harus dikirimkan 
apakah harus lengkap seperti pada 
Dokumen PQ yang kami kirimkan atau 
hanya daftarnya saja? Termasuk untuk 
peralatan apakah daftarnya saja atau 
lengkap seperti Doku
kami kirimkan?

2 Mohon diuraikan lebih detail, sistem 
penilaian tender ini (bobot teknis dan 
bobot harga)? Mohon 
unsur teknis yang dijadikan penilaian?

3 Apakah Kontraktor boleh mengerjakan 
lebih dari satu paket?

halaman 17 dari 511

PT Pilar Utama Lintas Nusa  

PT Bengkalis Era Jaya   

Bahwa dalam proses rapat penjelasan

terdapat tanya jawab antara peserta tender

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

Pertanyaan 
Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari 
Personil Inti dan Peralatan. Apakah 
Personil Inti yang harus dikirimkan 
apakah harus lengkap seperti pada 
Dokumen PQ yang kami kirimkan atau 
hanya daftarnya saja? Termasuk untuk 
peralatan apakah daftarnya saja atau 
lengkap seperti Dokumen PQ yang sudah 
kami kirimkan? 

Persyaratan Personil Inti harus 
lengkap sesuai dengan persyaratan 
yang sudah ditentukan dalam 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Mohon diuraikan lebih detail, sistem 
penilaian tender ini (bobot teknis dan 
bobot harga)? Mohon dijelaskan unsur-
unsur teknis yang dijadikan penilaian? 

Unsur penilaian/evaluasi 
menggunakan Sistem Gugur. Unsur 
Teknis sudah tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, 
seperti: 1) Penguasaan Pelaksanaan 
Pekerjaan dengan Bobot 50%; 2) 
Peralatan dengan 
Personil dengan Bobot 30%.                
Nilai ambang teknis sebagaimana yang 
tertuang dalam Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa yaitu 60%.

Apakah Kontraktor boleh mengerjakan 
lebih dari satu paket? 

Boleh, selama memenuhi syarat dan 
jadi 
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 Tidak melampirkan SIUP, 
SIUJK, SBU; 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Daftar peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli General 
Superintendent yang 
diusulkan a.n Mussalam 
Abduh tidak memenuhi 
syarat; 

 Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli Surveyor 
yang diusulkan a.n. Joni 
Suhartoyo tidak 
memenuhi 
syarat; 

 Seluruh personil tidak 
melampirkan CV dan KTP 
dan Surat Pernyataan 
Bekerja Penuh Waktu; 

 Tidak ada Bukti 
Kepemilikan/Dukungan 
Peralatan dan Bahan 
yang sah. 

Bahwa dalam proses rapat penjelasan (aanwijzing) diketahui 

nya jawab antara peserta tender dengan POKJA 

------------------------------------------------------- 

Jawaban POKJA 
Persyaratan Personil Inti harus 
lengkap sesuai dengan persyaratan 
yang sudah ditentukan dalam 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

Unsur penilaian/evaluasi 
menggunakan Sistem Gugur. Unsur 
Teknis sudah tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, 
seperti: 1) Penguasaan Pelaksanaan 
Pekerjaan dengan Bobot 50%; 2) 
Peralatan dengan Bobot 20%; dan 3) 
Personil dengan Bobot 30%.                
Nilai ambang teknis sebagaimana yang 
tertuang dalam Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa yaitu 60%. 

Boleh, selama memenuhi syarat dan 
jadi pemenang pelelangan. 

  

Tidak melampirkan SIUP, 

Daftar Tenaga Ahli yang 
sesuai 

Lembar Data 

Daftar peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli General 
Superintendent yang 
diusulkan a.n Mussalam 
Abduh tidak memenuhi 

Kualifikasi Pendidikan 
Tenaga Ahli Surveyor 
yang diusulkan a.n. Joni 
Suhartoyo tidak 

Seluruh personil tidak 
melampirkan CV dan KTP 
dan Surat Pernyataan 

Tidak ada Bukti 

Peralatan dan Bahan 

diketahui 

dengan POKJA 

  

Personil dengan Bobot 30%.                



 

4 Apakah personil boleh sama untuk satu 
paket dengan paket yang lain?

5 Mengingat jadwal 
jatuh pada hari libur. Apakah bisa 
dirubah? Mohon jadwal dan tempat 
berkumpulnya.

6 Apakah setelah melakukan 
lapangan, kami diperbolehkan untuk 
bertanya secara tertulis atau via e

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui penyedia jasa 

yang memasukan do

paket adalah sebagai berikut:

Nama Paket/ 
Peserta 

PT Adhi Karya 
(Persero), Tbk. 
PT Brantas 
Abipraya (Persero) 
PT Hutama Karya 
(Persero) 
PT Waskita Karya 
(Persero), Tbk. 

No Perusahaan 
Pembangunan Jalan 
Pakupatan 

1 
PT Adhi Karya 
(Persero), Tbk. (Rp243.657.100.000)
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Apakah personil boleh sama untuk satu 
paket dengan paket yang lain? 

Usulan personil diserahkan kepada 
masing
Apabila peserta mempunyai tujuan 
untuk memenangkan paket 
pekerjaan lebih dari satu paket, 
maka 
paket lain, karena setiap personil 
dipersyaratkan dalam dokumen 
pengadaan untuk membuat Surat 
Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

Mengingat jadwal Aanwijzing lapangan 
jatuh pada hari libur. Apakah bisa 
dirubah? Mohon jadwal dan tempat 
berkumpulnya. 

Aanwijzing
Pekerjaan Pembangunan Jalan 
Pakupatan
hari Senin, 6 April 2015, pukul 09.00 
WIB, lokasi kumpul di titik 0 
Pekerjaan (Depan Kantor Departemen 
Agama Provinsi Banten (KP3B).

Apakah setelah melakukan Aanwijzing 
lapangan, kami diperbolehkan untuk 
bertanya secara tertulis atau via e-mail? 

Pertanyaan secara tertulis terkait 
proses tender dan teknis hanya dapat 
dilakukan pada saat ini yaitu pada 
saat 
SPSE), sementara pertanyaan yang 
bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan 
bisa ditanyakan langsung secara lisan 
saat 
yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui penyedia jasa 

yang memasukan dokumen harga penawaran untuk ke

paket adalah sebagai berikut: --------------------------------

(Nilai dinyatakan dalam ribuan 

Pembangunan 
Jalan 

Pakupatan-
Palima 

Pembangunan 
Jalan Palima-Ps. 

Teneng 

Nilai HPS
Rp259.200.000 Rp138.000.000 
Rp243.657.100 Rp135.047.000 

Rp250.464.900 Rp136.252.441 

Rp252.349.026 Rp130.986.987 

- - 

 

Pembangunan Jalan 
Pakupatan - Palima 

Pembangunan Jalan 
Palima - Ps.Teneng 

MENANG 
Rp243.657.100.000) 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 

Pembangunan Jalan 
Hasyim Ashari 
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Usulan personil diserahkan kepada 
masing-masing peserta lelang. 
Apabila peserta mempunyai tujuan 
untuk memenangkan paket 
pekerjaan lebih dari satu paket, 
maka personil tidak boleh sama di 
paket lain, karena setiap personil 
dipersyaratkan dalam dokumen 
pengadaan untuk membuat Surat 
Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 
Aanwijzing lapangan untuk paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan 
Pakupatan-Palima dilaksanakan pada 
hari Senin, 6 April 2015, pukul 09.00 
WIB, lokasi kumpul di titik 0 
ekerjaan (Depan Kantor Departemen 

Agama Provinsi Banten (KP3B). 
Pertanyaan secara tertulis terkait 
proses tender dan teknis hanya dapat 
dilakukan pada saat ini yaitu pada 
saat Aanwijzing (sesuai schedule pada 
SPSE), sementara pertanyaan yang 
bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan 
bisa ditanyakan langsung secara lisan 

at aanwijzing lapangan pada waktu 
yang telah ditentukan. 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui penyedia jasa 

kumen harga penawaran untuk keempat

----------------------------------------  

(Nilai dinyatakan dalam ribuan Rupiah) 

Ps. 

Pembangunan 
Jalan Sp. 
Muncul-

Pamulang-
Pajajaran-Otista 

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

Ashari 

Nilai HPS 
 Rp151.500.000 Rp91.500.000
 Rp140.583.115 Rp90.079.000

 Rp142.985.468 Rp89.002.050

 Rp152.859.479 Rp90.929.441

 Rp162.134.076 Rp101.959.650

Pembangunan Jalan 
 

Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul - 
Pamulang - 

Pajajaran - Otista 

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

Ashari 

dipergunakan pada 

Pembangunan Jalan 

GUGUR 
Nilai teknis di bawah 

ambang batas/ 
passing grade 
kurang dari 60 

(58,588) 

MENANG
(Rp90.079.000.000)

 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui penyedia jasa 

empat 

 

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

Rp91.500.000 
Rp90.079.000 

Rp89.002.050 

Rp90.929.441 

Rp101.959.650 

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

 

MENANG 
Rp90.079.000.000) 



 

 
 

2 
PT Brantas 
Abipraya 
(Persero) 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 

Pajajaran

3 
PT Hutama 
Karya (Persero) 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Palima 

4 
PT Waskita 
Karya (Persero), 
Tbk. 

(Tidak Lolos PQ)

Bahwa berdasarkan dokumen tender, hasil evaluasi 

Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1.5 Tentang

1.5.1

No 

1 PT CONBLOC INFRATECNO
2 PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
3 PT WASKITA KARYA (PERSERO)
4 PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

(PERSERO), TBK
5 PT NINDYA KARYA (PERSERO)
6 PT ADHI KARYA (PERSERO)
7 PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
8 PT ISTAKA KARYA (PERSERO)
9 PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA 

PRATAMA, TBK
10 PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK
11 PT JORINDO AGUNG
12 PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA
13 PT TASSIAJAYA ABADI
14 PT BINA KARYA BAHAGIA
15 PT LANGGENG MAKMUR PERKASA
16 PT MODERN WIDYA TEHNICAL
17 PT PILAR UTAMA LINTAS 
18 PT MUSTIKA MIRAH MAKMUR
19 PT DAMBHA PRIMA UTAMA

halaman 19 dari 511

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 

Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul-
Pamulang -

Pajajaran–Otista 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan di 
pergunakan pada 
Paket Pekerjaan 

Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul-
Pamulang -

Pajajaran–Otista 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 

Pembangunan Jalan 
Palima - Ps.Teneng 

MENANG 
(Rp130.986.987.000)

(Tidak Lolos PQ) (Tidak Lolos PQ) 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, hasil evaluasi 

Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi diperoleh hasil 

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

Tentang Fakta Lain --------------------------------

1.5.1 Bahwa Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan pengadaan (

Pengadaan dan Berita Acara).

a. Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

Kualifikasi. --------------------------------

i. Bahwa berdasarkan 4 paket dokumen 

pengadaan diketahui para peserta tender 

yang mengikuti proses tender sebagai 

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

Perbandingan Para Peserta Tender dalam 4 Paket

Peserta 
Paket 

I 
PT CONBLOC INFRATECNO V 
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) V 
PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK V 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN 
TBK. 

V 

PT NINDYA KARYA (PERSERO) V 
PT ADHI KARYA (PERSERO), TBK V 
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) V 
PT ISTAKA KARYA (PERSERO) V 
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA 
PRATAMA, TBK. 

V 

PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK. V 
PT JORINDO AGUNG V 
PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA V 
PT TASSIAJAYA ABADI V 
PT BINA KARYA BAHAGIA V 
PT LANGGENG MAKMUR PERKASA V 
PT MODERN WIDYA TEHNICAL V 
PT PILAR UTAMA LINTAS NUSA V 
PT MUSTIKA MIRAH MAKMUR V 
PT DAMBHA PRIMA UTAMA X 
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Tenaga Ahli akan di 

Pembangunan Jalan 
MENANG 

(Rp142.985.468.000) 

GUGUR
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan 

Jalan Sp.Muncul
Pamulang

Pajajaran–Otista

(Rp130.986.987.000) 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 

Pembangunan Jalan 
Palima - Ps.Teneng 

GUGUR
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan 
Jalan Palima 

Ps.Teneng
GUGUR 

Nilai penawaran di 
atas nilai HPS dan 

nilai pagu 

GUGUR
Nilai penawaran 
atas nilai HPS dan 

nilai pagu

Bahwa berdasarkan dokumen tender, hasil evaluasi 

Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi diperoleh hasil 

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------  

Bahwa Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan pengadaan (vide Standar Dokumen 

Pengadaan dan Berita Acara). -------------------------- 

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

-------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan 4 paket dokumen 

pengadaan diketahui para peserta tender 

yang mengikuti proses tender sebagai 

------------------------------------------- 

ender dalam 4 Paket 
Paket 

II 
Paket 

III 
Paket 

IV 
Total 
Paket 

V V V 4 
V V V 4 
V V V 4 
V V V 4 

V V V 4 
V V V 4 
V V V 4 
V V V 4 
V V V 4 

X V X 2 
X X X 1 
V V V 4 
V V V 4 
V V V 4 
V X X 2 
X V X 2 
V X V 2 
X X X 1 
V X V 2 

  

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan 

Jalan Sp.Muncul-
Pamulang- 

Otista 
GUGUR 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket Pekerjaan 
Pembangunan 
Jalan Palima - 

Ps.Teneng 
GUGUR 

Nilai penawaran di 
nilai HPS dan 
nilai pagu 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, hasil evaluasi 

Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi diperoleh hasil 

-------------------------  

 

Bahwa Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan 

Standar Dokumen 

  

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

  

Bahwa berdasarkan 4 paket dokumen 

pengadaan diketahui para peserta tender 

yang mengikuti proses tender sebagai 

  



 

20 PT BINA INDEX CONSULT 
21 PT GALIH MEDAN P

PILAR P. 
22 PT SUMBER BATU
23 PT YALA PERSADA ANGKASA
24 PT BUMI KARSA
25 PT LINTAS INDONESIA KHATULISTIWA
26 PT PROPELAT 
27 PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
28 PT OSHIN BANGUN PERSADA
29 PT RATU KARYA
30 BUANA GLOBAL MANDIRI
31 PT DAYA MULIA 
32 PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA
33 PT BENGKALIS ERA JAYA 

No Peserta
1 PT Conbloc Infratecno

2 PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

3 PT Pembangunan Perumahan 
(Persero), Tbk.

4 PT Nindya Karya (Persero)

5 PT Istaka Karya (Persero)

6 PT Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk.

7 PT Mangkubuana Hutama Jaya

8 PT Tassia Jaya Abadi
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PT BINA INDEX CONSULT  X 
PT GALIH MEDAN P. JO. PT BANGUN X 

PT SUMBER BATU X 
PT YALA PERSADA ANGKASA X 

BUMI KARSA X 
PT LINTAS INDONESIA KHATULISTIWA X 

 X 
PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR X 
PT OSHIN BANGUN PERSADA X 
PT RATU KARYA X 
BUANA GLOBAL MANDIRI X 
PT DAYA MULIA TURANGGA X 
PT KEBANGKITAN ARMAND KESATRIA X 
PT BENGKALIS ERA JAYA  X 

ii. Bahwa berdasarkan tabel 

12 pelaku usaha yang terdaftar menjadi 

peserta dalam 4 paket tender 

iii. Bahwa dari 12 pelaku usaha tersebut, 

Panitia/POKJA banyak menggugurkan 

peserta dengan alasan sebagai berikut:

Peserta 
PT Conbloc Infratecno Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 

pekerjaan utama
PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Pada saat Pembuktian 

dan Tenaga Ahli, 
tidak lengkap, sesuai dengan 
yang diusulkan pada 

PT Pembangunan Perumahan 
(Persero), Tbk. 

Tidak melampirkan 
yang sah untuk

PT Nindya Karya (Persero) Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
siap bekerja penuh
jabatan. 

PT Istaka Karya (Persero)  Tenaga Ahli 
pergunakan oleh perusahaan 
Prima Utama
Khatulistiwa
Pembangunan Jalan Palima 

 Tidak melampirkan 
untuk pekerjaan utama.

PT Jaya Konstruksi Manggala 
. 

Pada saat Pembuktian 
dan Tenaga Ahli, tidak dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai dengan 
yang diusulkan pada 

PT Mangkubuana Hutama Jaya  Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli;
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tenaga 

Ahli siap bekerja penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 
pekerjaan utama.

aya Abadi  Tidak melampirkan kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijasah, SKA, KTP

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan hanya 2 
orang/ tidak sesuai 
Kualifikasi/

 Kualifikasi pendidikan 
General Superintendent (S1
sesuai Lembar Data Kualifikasi/

 Daftar pera
di sampaikan tidak sesuai LDK; 
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V X X 1 
V X X 1 

V V X 2 
V X V 2 
V X V 2 
V X X 1 
X V X 1 
X V X 1 
X V V 2 
X V X 1 
X X V 1 
X X V 1 
X X V 1 
X X V 1 

Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat 

12 pelaku usaha yang terdaftar menjadi 

peserta dalam 4 paket tender a quo; -------- 

Bahwa dari 12 pelaku usaha tersebut, 

Panitia/POKJA banyak menggugurkan 

peserta dengan alasan sebagai berikut: ----- 

Gugur 
Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 
pekerjaan utama 

embuktian Kualifikasi Administrasi 
dan Tenaga Ahli, Tenaga Ahli yang dihadirkan 
tidak lengkap, sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli
yang diusulkan pada Aplikasi SPSE. 
Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan Peralatan 
yang sah untuk melaksanakan pekerjaan. 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli 
siap bekerja penuh waktu dan tidak rangkap 

hli Surveyor a.n Ir. Pristiyudono di 
pergunakan oleh perusahaan lain, PT Dambha

tama dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima - Ps.Teneng;  
Tidak melampirkan Surat Dukungan Bahan 
untuk pekerjaan utama. 

embuktian Kualifikasi Administrasi 
dan Tenaga Ahli, tidak dapat menghadirkan 

hli, sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli 
yang diusulkan pada Aplikasi SPSE. 

Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tenaga 
Ahli siap bekerja penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 
pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan kelengkapan Administrasi 

hli (Ijasah, SKA, KTP, dan CV); 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan hanya 2 
orang/ tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent (S1-Teknik Sipil) tidak 

Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
alatan untuk pekerjaan utama yang 

di sampaikan tidak sesuai LDK;  

 

terdapat 

12 pelaku usaha yang terdaftar menjadi 

  

Bahwa dari 12 pelaku usaha tersebut, 

Panitia/POKJA banyak menggugurkan 

  

Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 

dministrasi 
hli yang dihadirkan 

hli 

eralatan 

hli 
waktu dan tidak rangkap 

urveyor a.n Ir. Pristiyudono di 
ambha 

intas Indonesia 
ekerjaan 

ahan 

dministrasi 
dan Tenaga Ahli, tidak dapat menghadirkan 

hli 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tenaga 
Ahli siap bekerja penuh waktu dan tidak 

Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 

Tidak melampirkan kelengkapan Administrasi 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan hanya 2 
Lembar Data 

hli pada posisi 
Teknik Sipil) tidak 

utama yang 



 

 
 

9 PT Bina Karya Bahagia
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 Tidak melampirkan 
untuk pekerjaan utama.

PT Bina Karya Bahagia  Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n Dastati, 
S.T. tidak memenuhi syarat 
Kualifikasi/

 Tidak melampirkan 
Peralatan yang sah untuk pekerjaan utama; 

 Tidak melampirkan 
untuk pekerjaan utama

iv. Bahwa berdasarkan tabel 

penguguran peserta tender yang dilakukan 

oleh Panitia/POKJA bersifat 

tidak sesuai dengan prosedur evaluasi;

v. Bahwa berdasarkan keterangan dari 

peserta tender yang digugurkan tidak 

mendapatkan klarifikasi dari 

Panitia/POKJA dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

protes atau keberatan.

b. Bahwa POKJA Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi

i. Bahwa pada 

dinyatakan secara tegas mengenai 

Pembuktian 

Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan 

adanya ketentuan 

pada saat dilakukannya 

Kualifikasi. Dalam ketentuan 17.4 

dijelaskan bahwa “

klarifikasi dan/atau

penerbit dokumen, apabila

Selanjutnya dalam ketentuan 17.5

“Apabila hasil pembukt

ditemukan pemalsuan data, peserta 

digugurkan, badan usaha dan/atau 

pengurusnya dimasukkan dalam Daftar 

Hitam serta dilaporkan Kepolisian atas 

perbuatan pemalsuan tersebut

ii. Bahwa dalam ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi juga dinyatakan dalam
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Tidak melampirkan Surat Dukungan Bahan 
untuk pekerjaan utama. 
Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n Dastati, 

tidak memenuhi syarat Lembar Data 
Kualifikasi/LDK, kurang dari 8 tahun; 
Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
eralatan yang sah untuk pekerjaan utama;  

Tidak melampirkan Surat Dukungan Bahan 
untuk pekerjaan utama. 

Bahwa berdasarkan tabel di atas, alasan 

penguguran peserta tender yang dilakukan 

oleh Panitia/POKJA bersifat subjektif dan 

tidak sesuai dengan prosedur evaluasi; ----- 

Bahwa berdasarkan keterangan dari 

peserta tender yang digugurkan tidak 

mendapatkan klarifikasi dari 

Panitia/POKJA dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

protes atau keberatan. ------------------------- 

OKJA Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi. ----------------------------- 

Bahwa pada Dokumen Kualifikasi telah 

dinyatakan secara tegas mengenai 

embuktian Kualifikasi dalam butir 17. 

Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan 

adanya ketentuan Tenaga Ahli harus hadir 

pada saat dilakukannya Pembuktian 

ualifikasi. Dalam ketentuan 17.4 

dijelaskan bahwa “POKJA ULP melakukan 

klarifikasi dan/atau verifikasi kepada 

penerbit dokumen, apabila diperlukan”. 

Selanjutnya dalam ketentuan 17.5:

Apabila hasil pembuktian kualifikasi 

ditemukan pemalsuan data, peserta 

digugurkan, badan usaha dan/atau 

pengurusnya dimasukkan dalam Daftar 

Hitam serta dilaporkan Kepolisian atas 

perbuatan pemalsuan tersebut”; -------------- 

Bahwa dalam ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi juga dinyatakan dalam

  

ahan 

Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n Dastati, 
Lembar Data 

epemilikan 

ahan 

, alasan 

penguguran peserta tender yang dilakukan 

subjektif dan 

  

Bahwa berdasarkan keterangan dari 

peserta tender yang digugurkan tidak 

mendapatkan klarifikasi dari 

Panitia/POKJA dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

  

OKJA Mengabaikan Ketentuan 

  

ualifikasi telah 

dinyatakan secara tegas mengenai 

ualifikasi dalam butir 17. 

Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan 

hli harus hadir 

embuktian 

ualifikasi. Dalam ketentuan 17.4 

ULP melakukan 

verifikasi kepada 

diperlukan”. 

: 

ian kualifikasi 

ditemukan pemalsuan data, peserta 

digugurkan, badan usaha dan/atau 

pengurusnya dimasukkan dalam Daftar 

Hitam serta dilaporkan Kepolisian atas 

  

Bahwa dalam ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi juga dinyatakan dalam 
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ketentuan 17.6 bahwa penyedia yang 

sudah pernah melaksanakan pekerjaan 

sejenis dan sama kompleksitasnya pada 

instansi bersangkutan tidak perlu meminta 

seluruh dokumen kualifikasi. Dalam hal ini 

POKJA tetap meminta dan bahkan 

mengugurkan penyedia yang suda

mengerjakan pekerjaan sejenis dengan 

kompleksitas yang sama pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2014. Penyedia 

yang dimaksud adalah PT Nindya Karya 

(Persero), PT Perumahan Pembangunan 

(Persero), Tbk. dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama, Tbk. Ba

tender juga dilakukan oleh POKJA yang 

dijabat oleh sebagian besar orang yang 

sama. --------------------------------

c. POKJA Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

Prosedur Evaluasi Teknis.

i. Bahwa Panitia/POKJA tidak konsisten 

dalam melakukan evaluasi teknis. 

Berdasarkan standar dokumen pengadaan, 

inkonsistensi evalusi tender 

pada Evaluasi Teknis Paket III dengan PT 

Adhi Karya (Persero), Tbk. gugur karena 

alasan penguguran Nilai 

ambang batas/

60 (58,88); --------------------------------

ii. Bahwa dalam ketentuan 24.6 mengenai 

Evaluasi Teknis huruf c menyatakan, 

Evaluasi Teknis dilakukan dengan sistem 

gugur dengan ketentuan:

1) Bahwa 

Pengadaan/ULP menilai persy

teknis minimal yang harus dipenuhi 
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ketentuan 17.6 bahwa penyedia yang 

sudah pernah melaksanakan pekerjaan 

sejenis dan sama kompleksitasnya pada 

instansi bersangkutan tidak perlu meminta 

seluruh dokumen kualifikasi. Dalam hal ini 

POKJA tetap meminta dan bahkan 

mengugurkan penyedia yang sudah pernah 

mengerjakan pekerjaan sejenis dengan 

kompleksitas yang sama pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2014. Penyedia 

yang dimaksud adalah PT Nindya Karya 

(Persero), PT Perumahan Pembangunan 

(Persero), Tbk. dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama, Tbk. Bahkan proses 

tender juga dilakukan oleh POKJA yang 

dijabat oleh sebagian besar orang yang 

--------------------------------------------- 

Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

Prosedur Evaluasi Teknis. -------------------------- 

Bahwa Panitia/POKJA tidak konsisten 

dalam melakukan evaluasi teknis. 

Berdasarkan standar dokumen pengadaan, 

inkonsistensi evalusi tender a quo terjadi 

pada Evaluasi Teknis Paket III dengan PT 

Adhi Karya (Persero), Tbk. gugur karena 

alasan penguguran Nilai Teknis dibawah 

ambang batas/passing grade kurang dari 

--------------------------------------- 

Bahwa dalam ketentuan 24.6 mengenai 

Evaluasi Teknis huruf c menyatakan, 

Evaluasi Teknis dilakukan dengan sistem 

gugur dengan ketentuan: --------------------- 

 POKJA Unit Layanan 

Pengadaan/ULP menilai persyaratan 

teknis minimal yang harus dipenuhi 

 

ketentuan 17.6 bahwa penyedia yang 

sudah pernah melaksanakan pekerjaan 

sejenis dan sama kompleksitasnya pada 

instansi bersangkutan tidak perlu meminta 

seluruh dokumen kualifikasi. Dalam hal ini 

POKJA tetap meminta dan bahkan 

h pernah 

mengerjakan pekerjaan sejenis dengan 

kompleksitas yang sama pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2014. Penyedia 

yang dimaksud adalah PT Nindya Karya 

(Persero), PT Perumahan Pembangunan 

(Persero), Tbk. dan PT Jaya Konstruksi 

hkan proses 

tender juga dilakukan oleh POKJA yang 

dijabat oleh sebagian besar orang yang 

  

Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

  

Bahwa Panitia/POKJA tidak konsisten 

dalam melakukan evaluasi teknis. 

Berdasarkan standar dokumen pengadaan, 

terjadi 

pada Evaluasi Teknis Paket III dengan PT 

Adhi Karya (Persero), Tbk. gugur karena 

Teknis dibawah 

kurang dari 

  

Bahwa dalam ketentuan 24.6 mengenai 

Evaluasi Teknis huruf c menyatakan, 

Evaluasi Teknis dilakukan dengan sistem 

  

POKJA Unit Layanan 

aratan 

teknis minimal yang harus dipenuhi 
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sebagaimana tercantum dalam Lembar 

Data Pemilihan/LDP;

2) Bahwa Penilaian syarat teknis minimal 

dilakukan terhadap:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan 

yang ditawarkan menggambarkan 

penguasaan dalam penyelesaian 

pekerjaan;

b) Jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan sampai dengan serah 

terima pertama Pekerjaan (PHO) 

yang ditawarkan tidak melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP;

c) Jenis, kapasitas, komposisi, dan 

jumlah peralatan minimal yang 

disediakan 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP;

d) Spesifikasi teknis memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

dalam Bab XII Spesifikasi Teknis 

dan Gambar;

e) Personil inti yang akan 

ditempatkan secara penuh sesuai 

dengan persyaratan yang 

ditetapkan

Pemilihan/LDP serta posisinya 

dalam manajemen pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan 

organisasi pelaksanaan yang 

diajukan;

f) Bagian pekerjaan yang akan 

disubkontrakkan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan 
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sebagaimana tercantum dalam Lembar 

Data Pemilihan/LDP; --------------------- 

Penilaian syarat teknis minimal 

dilakukan terhadap: ---------------------- 

Metode pelaksanaan pekerjaan 

yang ditawarkan menggambarkan 

penguasaan dalam penyelesaian 

pekerjaan; ---------------------------- 

Jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan sampai dengan serah 

terima pertama Pekerjaan (PHO) 

yang ditawarkan tidak melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP; ---------------------- 

Jenis, kapasitas, komposisi, dan 

jumlah peralatan minimal yang 

disediakan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP; ---------------------- 

Spesifikasi teknis memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

dalam Bab XII Spesifikasi Teknis 

dan Gambar; ------------------------- 

Personil inti yang akan 

ditempatkan secara penuh sesuai 

dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP serta posisinya 

dalam manajemen pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan 

organisasi pelaksanaan yang 

diajukan; ------------------------------ 

Bagian pekerjaan yang akan 

disubkontrakkan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan 

  

sebagaimana tercantum dalam Lembar 

  

Penilaian syarat teknis minimal 

  

Metode pelaksanaan pekerjaan 

yang ditawarkan menggambarkan 

penguasaan dalam penyelesaian 

  

Jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan sampai dengan serah 

terima pertama Pekerjaan (PHO) 

yang ditawarkan tidak melebihi 

jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Lembar Data 

  

Jenis, kapasitas, komposisi, dan 

jumlah peralatan minimal yang 

sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

  

Spesifikasi teknis memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

dalam Bab XII Spesifikasi Teknis 

  

Personil inti yang akan 

ditempatkan secara penuh sesuai 

dengan persyaratan yang 

dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP serta posisinya 

dalam manajemen pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan 

organisasi pelaksanaan yang 

  

Bagian pekerjaan yang akan 

disubkontrakkan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan 



 

1.5.2
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dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP;

g) Sertifikat garansi khususnya 

untuk pekerjaan 

Procurement and 

Construction/EPC

dipersyaratkan).

3) Bahwa kemudian dalam huruf d 

secara tegas

evaluasi teknis menggunakan ambang 

batas nilai teknis, penawaran 

dinyatakan lulus teknis apabila 

masing-masing unsur maupun nilai 

total keseluruhan unsur memenuhi 

ambang batas minimal yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP”

4) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas 

dan berdasarkan berita acara evaluasi 

Paket I, Paket II, dan Paket IV, Panitia 

atau POKJA menggunakan metode 

evaluasi teknis satu file dengan sistem 

gugur; --------------------------------

5) Bahwa Panitia atau POKJA 

menggunakan inkonsistensi evaluasi 

pada Paket III dim

PT Adhi Karya (Persero), Tbk

menggunakan Sistem Merit Poin, 

namun hal tersebut hanya digunakan 

khusus pada paket 3. 

1.5.2 Bahwa adanya Pengaturan Penempatan Personil 

Inti (vide Dokumen Penawaran Terlapor II s.d 

Terlapor V dan Standar Dokumen Pengadaan)

Bahwa Daftar Personil Inti yang diperlukan dalam 

pembangunan jalan perkara 

dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) 
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dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP; ---------------------- 

Sertifikat garansi khususnya 

untuk pekerjaan Engineering 

Procurement and 

Construction/EPC (apabila 

dipersyaratkan). --------------------- 

Bahwa kemudian dalam huruf d 

secara tegas dinyatakan, “dalam hal 

evaluasi teknis menggunakan ambang 

batas nilai teknis, penawaran 

dinyatakan lulus teknis apabila 

masing unsur maupun nilai 

total keseluruhan unsur memenuhi 

ambang batas minimal yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP” --------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas 

dan berdasarkan berita acara evaluasi 

Paket I, Paket II, dan Paket IV, Panitia 

atau POKJA menggunakan metode 

evaluasi teknis satu file dengan sistem 

--------------------------------------- 

Bahwa Panitia atau POKJA 

menggunakan inkonsistensi evaluasi 

ada Paket III dimana menggugurkan 

Adhi Karya (Persero), Tbk.

menggunakan Sistem Merit Poin, 

namun hal tersebut hanya digunakan 

khusus pada paket 3.  ------------------- 

Pengaturan Penempatan Personil 

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d 

Standar Dokumen Pengadaan). ------ 

Personil Inti yang diperlukan dalam 

pembangunan jalan perkara a quo telah diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) 

 

dalam Lembar Data 

  

Sertifikat garansi khususnya 

Engineering 

Procurement and 

(apabila 

  

Bahwa kemudian dalam huruf d 

dinyatakan, “dalam hal 

evaluasi teknis menggunakan ambang 

batas nilai teknis, penawaran 

dinyatakan lulus teknis apabila 

masing unsur maupun nilai 

total keseluruhan unsur memenuhi 

ambang batas minimal yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas 

dan berdasarkan berita acara evaluasi 

Paket I, Paket II, dan Paket IV, Panitia 

atau POKJA menggunakan metode 

evaluasi teknis satu file dengan sistem 

  

Bahwa Panitia atau POKJA 

menggunakan inkonsistensi evaluasi 

ugurkan 

. 

menggunakan Sistem Merit Poin, 

namun hal tersebut hanya digunakan 

  

Pengaturan Penempatan Personil 

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d 

  

Personil Inti yang diperlukan dalam 

telah diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) 



 

 
 

No 
Tenaga Ahli (TA) 
yang dibutuhkan

1 General Super 
Intendent 

2 Site Manager

3 Manager Ahli Struktur 
Jalan 

4 Manager Petugas 
Kendali Mutu

5 Manager Kuantitas

6 Manager K3

7 Surveyor 
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mengenai dokumen penawaran. Daftar Personil Inti 

yang diperlukan untuk pelaksanaan 

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

Tenaga Ahli (TA) 
yang dibutuhkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Minimal 

Pengalama
n Minimal 

General Super S2-Teknik Sipil 

Site Manager S1-Teknik Sipil 

Manager Ahli Struktur S1-Teknik Sipil 

Manager Petugas 
Kendali Mutu 

S1-Teknik Sipil 

Manager Kuantitas S1-Teknik Sipil 

Manager K3 S1-Teknik Sipil 

S1-Geodesi 

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan 

pekerjaan yang umum dan bukan pekerjaan yang 

kompleks yang menuntut adanya persyaratan 

pendidikan yang tinggi (S2

pembangunan jalan, apakah jalan Kabupaten atau 

bahkan jalan utama/Provinsi merupakan pekerjaan 

yang biasa. Yang dibutuhkan ada

Keahlian, sehingga kebutuhan pendidikan min. S2

Teknik Sipil untuk General Super Intendent 

merupakan persyaratan yang terlalu tinggi.

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, 

diakui adanya persyaratan S2

memiliki Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kualifikasi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinya
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mengenai dokumen penawaran. Daftar Personil Inti 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

------------------------------------------- 

Pengalama
n Minimal 

Tenaga 
Ahli 

Profesi Keahlian / 
Keterampilan 

10 Thn SKA Ahli Utama 
Jalan dan SKA Ahli 
Utama Manajemen 

Proyek 
10 Thn SKA Ahli Utama 

Jalan dan SKA Ahli 
Utama Manajemen 

Proyek 
8 Thn SKA Ahli Madya 

8 Thn SKA Ahli Madya 

8 Thn SKA Ahli Madya 

8 Thn SKA Ahli Madya K3 

8 Thn SKA Ahli Madya 

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan 

yang umum dan bukan pekerjaan yang 

kompleks yang menuntut adanya persyaratan 

pendidikan yang tinggi (S2-Teknik Sipil). Pekerjaan 

pembangunan jalan, apakah jalan Kabupaten atau 

bahkan jalan utama/Provinsi merupakan pekerjaan 

yang biasa. Yang dibutuhkan adalah Sertifikat 

Keahlian, sehingga kebutuhan pendidikan min. S2-

Teknik Sipil untuk General Super Intendent 

merupakan persyaratan yang terlalu tinggi. --------- 

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, 

diakui adanya persyaratan S2-Teknik Sipil dan 

at Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kualifikasi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

  

mengenai dokumen penawaran. Daftar Personil Inti 

pekerjaan 

  

Profesi Keahlian / 

Ahli 

Ahli 

 

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan 

yang umum dan bukan pekerjaan yang 

kompleks yang menuntut adanya persyaratan 

Teknik Sipil). Pekerjaan 

pembangunan jalan, apakah jalan Kabupaten atau 

bahkan jalan utama/Provinsi merupakan pekerjaan 

lah Sertifikat 

-

Teknik Sipil untuk General Super Intendent 

  

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, 

Teknik Sipil dan 

at Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kualifikasi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

takan 
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menang dalam tender 

menyiapkan 1 tim Personil Inti. Berikut Daftar 

Personil yang dilampirkan oleh para Terlapor 

pelaku usaha pada 4 paket perkara 

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

a. PT Adhi Karya (Persero), Tbk.

b. PT Hutama Karya (Persero)

 

c. PT Brantas Abipraya (Persero)
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menang dalam tender a quo hanya mampu 

menyiapkan 1 tim Personil Inti. Berikut Daftar 

Personil yang dilampirkan oleh para Terlapor 

pelaku usaha pada 4 paket perkara a quo, sebagai 

----------------------------------------------------- 

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. ---------------------- 

PT Hutama Karya (Persero) ------------------------- 

PT Brantas Abipraya (Persero) --------------------- 

 

hanya mampu 

menyiapkan 1 tim Personil Inti. Berikut Daftar 

Personil yang dilampirkan oleh para Terlapor 

, sebagai 

  

  

 

  

 

  

 



 

 
 

1.5.3

No Nama Alat Berat

1 Batching Plant

2 Bulldozer 100 

3 Compressor 4000

4 Dump Truck

5 Dump Truck

6 Excavator 80

7 Generator Set

8 Motor Grader > 100 HP

9 Wheel Loader 1.0 

10 Tandem Roller 6.8 T

11 Vibratory Roller 5

12 Water Tanker 3000

13 Concrete Pan Mixer

14 Concrete Breaker

15 Truk Mixer (Agitator)
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d. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

 

1.5.3 Bahwa adanya Pengaturan Penempatan Peralatan 

Utama (vide Dokumen Penawaran Terlapor II s.d 

Terlapor V dan Standar Dokumen Pengadaan).

a. Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara 

a quo telah diatur dalam Standar Dokumen 

Pengadaan pada huruf (N) mengenai dokumen 

penawaran. Daftar Peralatan Utama minimal 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

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

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam

Bulldozer 100 – 150 HP - 

Compressor 4000-6500 L/M 5.000,0

Dump Truck 8 Ton

Dump Truck 10 Ton

Excavator 80-140 HP 0,9 M3

Generator Set 135 KVA

Motor Grader > 100 HP - 

Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3 1,5 M3

Tandem Roller 6.8 T 8,1 Ton

Vibratory Roller 5-8 T 7,1 Ton

Water Tanker 3000-4500 L 4,000 Liter

Concrete Pan Mixer 1.000 Liter

Concrete Breaker 20 M3/Jam

Truk Mixer (Agitator) 6 M3
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PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. 

danya Pengaturan Penempatan Peralatan 

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d 

Terlapor V dan Standar Dokumen Pengadaan). ------ 

Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara 

telah diatur dalam Standar Dokumen 

Pengadaan pada huruf (N) mengenai dokumen 

penawaran. Daftar Peralatan Utama minimal 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

--------------------------------------- 

Kapasitas 
Jumlah Alat Minimal 

(Unit) 
30,0 M3/Jam 1 

2 

5.000,0- 2 

8 Ton 10 

10 Ton 15 

0,9 M3 4 

135 KVA 2 

4 

1,5 M3 4 

8,1 Ton 4 

7,1 Ton 4 

4,000 Liter 4 

1.000 Liter 1 

20 M3/Jam 1 

6 M3 10 

  

 

danya Pengaturan Penempatan Peralatan 

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d 

  

Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara 

telah diatur dalam Standar Dokumen 

Pengadaan pada huruf (N) mengenai dokumen 

penawaran. Daftar Peralatan Utama minimal 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

  



 

1.5.4

 

1.5.5
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b. Bahwa berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

Peralatan Utama yang diajukan oleh masing

masing Terlapor dalam tender perkara 

adalah sama. --------------------------------

1.5.4 Bahwa adanya Pengaturan Harga Penawaran (

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V).

a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para 

Terlapor pelaku usaha diketahui harga 

penawaran untuk masing

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

Catatan :  Penawaran dengan harga terendah

  Penawaran dengan harga 

  Pemenang Tender

b. Bahwa berdasarkan data harga penawaran di 

atas dapat diketahui persentase terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dari harga penawaran 

masing-masing peserta, adalah sebagai berikut:

Catatan :  Pemenang 

  Penawaran melebihi HPS

 

1.5.5 Bahwa adanya Pola-Pola Persekongkolan.

Bahwa dalam perkara 

melakukan pemeriksaan terhadap Ahli hukum 

persaingan usaha dan mendapatkan adanya pola

pola dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan 
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Bahwa berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

Peralatan Utama yang diajukan oleh masing-

masing Terlapor dalam tender perkara a quo

------------------------------------------ 

Bahwa adanya Pengaturan Harga Penawaran (vide

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V). --- 

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para 

Terlapor pelaku usaha diketahui harga 

penawaran untuk masing-masing paket sebagai 

------------------------------------------------ 

Penawaran dengan harga terendah 

Penawaran dengan harga tertinggi 

Pemenang Tender 

Bahwa berdasarkan data harga penawaran di 

atas dapat diketahui persentase terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dari harga penawaran 

masing peserta, adalah sebagai berikut: 

melebihi HPS 

Pola Persekongkolan. ------------ 

Bahwa dalam perkara a quo, tim Investigator telah 

melakukan pemeriksaan terhadap Ahli hukum 

persaingan usaha dan mendapatkan adanya pola-

pola dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan 

 

Bahwa berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

-

a quo 

  

vide 

  

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para 

Terlapor pelaku usaha diketahui harga 

masing paket sebagai 

  

 

Bahwa berdasarkan data harga penawaran di 

atas dapat diketahui persentase terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dari harga penawaran 

  

 

  

, tim Investigator telah 

melakukan pemeriksaan terhadap Ahli hukum 

-

pola dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan 
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sangat relevan dengan perkara 

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

a. Bahwa berdasarkan

sebagai “in effect a form of market allocation 

where competitors are entitled to their “fair 

share” of the industry profits

dilakukan dengan modus seluruh peserta 

tender mengajukan penawaran yang hampir 

sama, biasanya menyesuaikan dengan harga 

yang disyaratkan (

mendekati. Skema ini menyia

keuntungan potensial dari persekongkolan 

karena pemenangnya tid

penawar dengan penaksiran tertinggi. Masing

masing peserta memiliki kecenderungan kuat 

untuk mengajukan penawaran sedikit lebih 

tinggi daripada harga yang telah disetujui dan 

memenangkan tendernya.

b. Bahwa dalam lelang yang berulang (

auction), terdapat lebih banyak ruang untuk 

komplotan tender melakukan persekongkolan. 

Cara yang paling sederhana ialah anggota 

komplotan saling bergiliran, dengan masing

masing sebagai penawar tunggal (

dalam lelang yang ditentuka

tender bergilir (bid rotation

berupa peserta tender berkomunikasi satu 

sama lain terkait bagian

dimenangkan. --------------------------------

c. Bahwa dalam perkara 

persekongkolan tender yang juga dapat terlihat 

dari adanya peri

usaha sebagai bentuk persekongkolan 

bidding, Tender sampul didesain untuk 

memberikan penampakan seolah

persaingan murni. Pelaku usaha setuju untuk 
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sangat relevan dengan perkara a quo, sebagai 

----------------------------------------------------- 

berdasarkan teori bid rotation diartikan 

in effect a form of market allocation 

where competitors are entitled to their “fair 

share” of the industry profits”. Persekongkolan 

gan modus seluruh peserta 

tender mengajukan penawaran yang hampir 

sama, biasanya menyesuaikan dengan harga 

yang disyaratkan (reserve price) atau yang 

mendekati. Skema ini menyia-nyiakan banyak 

keuntungan potensial dari persekongkolan 

karena pemenangnya tidak mungkin jatuh pada 

penawar dengan penaksiran tertinggi. Masing-

masing peserta memiliki kecenderungan kuat 

untuk mengajukan penawaran sedikit lebih 

tinggi daripada harga yang telah disetujui dan 

memenangkan tendernya. -------------------------- 

Bahwa dalam lelang yang berulang (repetitive 

), terdapat lebih banyak ruang untuk 

komplotan tender melakukan persekongkolan. 

Cara yang paling sederhana ialah anggota 

komplotan saling bergiliran, dengan masing-

masing sebagai penawar tunggal (sole bidder) di 

dalam lelang yang ditentukan atau Skema 

bid rotation) yang lebih canggih 

berupa peserta tender berkomunikasi satu 

sama lain terkait bagian-bagian yang ingin 

----------------------------------------- 

Bahwa dalam perkara a quo modus 

persekongkolan tender yang juga dapat terlihat 

dari adanya perilaku para Terlapor pelaku 

usaha sebagai bentuk persekongkolan cover 

, Tender sampul didesain untuk 

memberikan penampakan seolah-olah terjadi 

persaingan murni. Pelaku usaha setuju untuk 

  

, sebagai 

  

diartikan 

in effect a form of market allocation 

where competitors are entitled to their “fair 

”. Persekongkolan 

gan modus seluruh peserta 

tender mengajukan penawaran yang hampir 

sama, biasanya menyesuaikan dengan harga 

) atau yang 

nyiakan banyak 

keuntungan potensial dari persekongkolan 

ak mungkin jatuh pada 

-

masing peserta memiliki kecenderungan kuat 

untuk mengajukan penawaran sedikit lebih 

tinggi daripada harga yang telah disetujui dan 

  

epetitive 

), terdapat lebih banyak ruang untuk 

komplotan tender melakukan persekongkolan. 

Cara yang paling sederhana ialah anggota 

-

) di 

n atau Skema 

) yang lebih canggih 

berupa peserta tender berkomunikasi satu 

bagian yang ingin 

  

modus 

persekongkolan tender yang juga dapat terlihat 

laku para Terlapor pelaku 

cover 

, Tender sampul didesain untuk 

olah terjadi 

persaingan murni. Pelaku usaha setuju untuk 



 

1.6 Analisis

Sebagaimana

pelanggaran 

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun 

Anggaran 2015 

Nomor 5 Tahun 1999 

Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk 
mengatur dan
meng
 

dengan Penjelasan:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
pekerjaan untuk mengadakan barang
menyediakan jasa”.

 

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan 

tersebut dapat mencakup 3 bentuk persekongkolan yaitu:

1.6.1

  

halaman 30 dari 511

mengajukan penawaran yang melibatkan paling 

tidak satu di antara

i. Bahwa peserta tender pesaing setuju untuk 

mengajukan penawaran yang lebih tinggi 

daripada penawaran dari peserta tender 

yang telah dipersiapkan untuk 

pemenang; --------------------------------

ii. Bahwa penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang diketahui terlalu 

untuk diterima, atau

iii. Bahwa penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang berisi syarat khusus yang 

diketahui tidak akan dapat diterima oleh 

pembeli/panitia tender.

Analisis Dugaan Pelanggaran; --------------------------------

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan 

pelanggaran 4 (empat) paket tender pembangunan jalan pada 

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun 

Anggaran 2015 adalah dugaan pelanggaran

Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan

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

dengan Penjelasan:  --------------------------------

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
pekerjaan untuk mengadakan barang
menyediakan jasa”.  --------------------------------

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan 

tersebut dapat mencakup 3 bentuk persekongkolan yaitu:

1.6.1 Bahwa persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 
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mengajukan penawaran yang melibatkan paling 

tidak satu di antara hal-hal berikut: -------------- 

peserta tender pesaing setuju untuk 

mengajukan penawaran yang lebih tinggi 

daripada penawaran dari peserta tender 

yang telah dipersiapkan untuk menjadi 

--------------------------------------- 

Bahwa penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang diketahui terlalu tinggi 

untuk diterima, atau --------------------------- 

Bahwa penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang berisi syarat khusus yang 

diketahui tidak akan dapat diterima oleh 

pembeli/panitia tender. ----------------------- 

---------------------------------------  

telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan 

4 (empat) paket tender pembangunan jalan pada 

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun 

dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 

dimana dalam ketentuan pasal 22 UU 

tersebut dinyatakan: -----------------------  

Pasal 22 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 
akibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat  ------------- 

--------------------------------------------------- 

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk 

--------------------------------------------------------- 

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 

tersebut dapat mencakup 3 bentuk persekongkolan yaitu: -----  

Bahwa persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 

 

mengajukan penawaran yang melibatkan paling 

  

peserta tender pesaing setuju untuk 

mengajukan penawaran yang lebih tinggi 

daripada penawaran dari peserta tender 

menjadi 

  

Bahwa penawar pesaing mengajukan 

tinggi 

  

Bahwa penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang berisi syarat khusus yang 

diketahui tidak akan dapat diterima oleh 

  

 

telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan 

4 (empat) paket tender pembangunan jalan pada 

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun 

UU 

ketentuan pasal 22 UU 

 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 
  

  

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 
barang, atau untuk 

  

Pasal 22 

 

Bahwa persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 



 

 
 

1.6.2

1.6.3

1.7 Selanjutnya

UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut

sebagai berikut:

1.7.1
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pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

pesaingnya; --------------------------------

1.6.2 Bahwa 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; --------------------------------

1.6.3 Bahwa gabungan dari

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.  --------------------------------

Selanjutnya apabila dirinci unsur 

UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut

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

1.7.1 Pelaku Usaha. --------------------------------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara 

adalah: --------------------------------

a. Bahwa PT Adhi Karya (Persero), Tbk., beralamat 

di Gedung PT Adhi

Raya Pasar Minggu Km. 18, Pejaten Timur, 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang didirikan 

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 

tanggal 1 Juni 1974 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H., dengan perubahan terakhir 

dengan Akta Peru

Maret 2017 dihadapan Notaris Ashoya Ratam, 

S.H., M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain 

jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor);

b. Bahwa PT Hutama Karya, beralamat di Gedung 

Hutama Karya lantai 4, Jalan Letjen. M.T. 

Haryono Kav. Nomor 8 Jakarta 13340 yang 

didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

74 tanggal 15 Maret 1973 dihadapan Notaris 
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pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

------------------------------------------------ 

a 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 

--------------------------------------- 

Bahwa 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 

------------------------------------------------------- 

apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan 

--------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- 

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo

------------------------------------------------------ 

Bahwa PT Adhi Karya (Persero), Tbk., beralamat 

di Gedung PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Jalan 

Raya Pasar Minggu Km. 18, Pejaten Timur, 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang didirikan 

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 

tanggal 1 Juni 1974 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H., dengan perubahan terakhir 

dengan Akta Perusahaan Nomor 35 tanggal 21 

Maret 2017 dihadapan Notaris Ashoya Ratam, 

S.H., M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain 

jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor); --- 

Bahwa PT Hutama Karya, beralamat di Gedung 

Hutama Karya lantai 4, Jalan Letjen. M.T. 

Kav. Nomor 8 Jakarta 13340 yang 

didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

74 tanggal 15 Maret 1973 dihadapan Notaris 

  

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

  

a 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 

  

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 

  

unsur ketentuan Pasal 22 

maka dapat diuraikan 

 

  

a quo 

  

Bahwa PT Adhi Karya (Persero), Tbk., beralamat 

Karya (Persero) Tbk., Jalan 

Raya Pasar Minggu Km. 18, Pejaten Timur, 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang didirikan 

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 

tanggal 1 Juni 1974 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H., dengan perubahan terakhir 

sahaan Nomor 35 tanggal 21 

Maret 2017 dihadapan Notaris Ashoya Ratam, 

S.H., M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain 

  

Bahwa PT Hutama Karya, beralamat di Gedung 

Hutama Karya lantai 4, Jalan Letjen. M.T. 

Kav. Nomor 8 Jakarta 13340 yang 

didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

74 tanggal 15 Maret 1973 dihadapan Notaris 
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Kartini Muljadi, S.H. dengan perubahan 

terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 05 

tanggal 3 April 2017 dihadapan Notaris Sri 

Ismiyati, S.H., M.Kn. dan kegiatan usahanya 

antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan 

(kontraktor); --------------------------------

c. Bahwa PT Brantas Abipraya (Persero), 

beralamat di Jalan D

RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, 

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang 

didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

88 tanggal 12 November 1980 dihadapan 

Notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan 

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan 

Nomor 1 tanggal 2 Mei 2017 dihadapan Notaris 

Virly Yusrini, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi 

jalan (kontraktor);

d. Bahwa PT Waskita Karya (Persero), Tbk., 

beralamat di Gedung Waskita Karya, Jalan M.T. 

Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta 

Timur 13340 yang didirikan berdasarkan Akta 

Perusahaan Nomor 80 tanggal 

dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan 

Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017 dihadapan 

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan 

Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 dihadapan 

Notaris Fathiah Helmi, S.

usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi 

jalan (kontraktor).

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku 

usaha dalam perkara 

(Persero), Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT 

Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya 

(Pesero), Tbk. --------------------------------
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Kartini Muljadi, S.H. dengan perubahan 

terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 05 

tanggal 3 April 2017 dihadapan Notaris Sri 

, M.Kn. dan kegiatan usahanya 

antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan 

------------------------------------------- 

Bahwa PT Brantas Abipraya (Persero), 

beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 14 RT 13 

RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, 

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang 

irikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

88 tanggal 12 November 1980 dihadapan 

Notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan 

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan 

Nomor 1 tanggal 2 Mei 2017 dihadapan Notaris 

Virly Yusrini, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

ara lain jasa pelaksana konstruksi 

jalan (kontraktor); ------------------------------------ 

Bahwa PT Waskita Karya (Persero), Tbk., 

beralamat di Gedung Waskita Karya, Jalan M.T. 

Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta 

Timur 13340 yang didirikan berdasarkan Akta 

Perusahaan Nomor 80 tanggal 15 Maret 1973 

dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan 

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan 

Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017 dihadapan 

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan 

Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 dihadapan 

Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi 

jalan (kontraktor). ------------------------------------ 

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku 

usaha dalam perkara a quo adalah PT Adhi Karya 

Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT 

Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya 

---------------------------------------------- 

 

Kartini Muljadi, S.H. dengan perubahan 

terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 05 

tanggal 3 April 2017 dihadapan Notaris Sri 

, M.Kn. dan kegiatan usahanya 

antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan 

  

Bahwa PT Brantas Abipraya (Persero), 

I. Panjaitan Kav. 14 RT 13 

RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, 

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang 

irikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

88 tanggal 12 November 1980 dihadapan 

Notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan 

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan 

Nomor 1 tanggal 2 Mei 2017 dihadapan Notaris 

Virly Yusrini, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

ara lain jasa pelaksana konstruksi 

  

Bahwa PT Waskita Karya (Persero), Tbk., 

beralamat di Gedung Waskita Karya, Jalan M.T. 

Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta 

Timur 13340 yang didirikan berdasarkan Akta 

15 Maret 1973 

, dengan 

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan 

Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017 dihadapan 

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan 

Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 dihadapan 

H. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi 

  

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku 

adalah PT Adhi Karya 

Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT 

Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya 

  



 

 
 

1.7.2
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1.7.2 Bersekongkol. --------------------------------

a. Persekongkolan Horizontal

Dalam perkara a quo

dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor V pada 

Paket I s.d Paket IV,

persekongkolan horizontal berdasarkan pada 

analisis dan fakta sebagai berikut:

i. Adanya Penempatan 

Paket Tertentu.

Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi 

teknis dan harga, para Terlapor pelaku 

usaha dengan hasil: (

Klarifikasi Teknis dan Harga)

1) Terlapor II dalam berita acara 

klarifikasi teknis dan harga Nomor: 

BA.KLTH/3041099/PT.AK/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Pakupatan

Palima. Pernyataa

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor II, 

yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H. selaku 

Team Leader dan dalam Berita Acara 

Klarifikasi lainnya Nomor: 

BA.KLTH/3044099/PT.AK/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli di

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari. 

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor II, 

yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H. selaku 

Team Leader. Berikut vide bukti 

dokumen Paket I dan Paket I:
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---------------------------------------------- 

Persekongkolan Horizontal ------------------------- 

a quo, dugaan persekongkolan 

dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor V pada 

Paket I s.d Paket IV, dasar dugaan 

persekongkolan horizontal berdasarkan pada 

analisis dan fakta sebagai berikut: ---------------- 

enempatan Daftar Personil pada 

ertentu. ---------------------------------- 

Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi 

teknis dan harga, para Terlapor pelaku 

usaha dengan hasil: (vide Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga) ----------------- 

Terlapor II dalam berita acara 

klarifikasi teknis dan harga Nomor: 

BA.KLTH/3041099/PT.AK/POKJA-

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Pakupatan-

Palima. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor II, 

yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H. selaku 

Team Leader dan dalam Berita Acara 

Klarifikasi lainnya Nomor: 

BA.KLTH/3044099/PT.AK/POKJA-

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari. 

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor II, 

yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H. selaku 

Team Leader. Berikut vide bukti 

dokumen Paket I dan Paket I: ----------- 

  

  

  

, dugaan persekongkolan 

dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor V pada 

dasar dugaan 

persekongkolan horizontal berdasarkan pada 

  

ersonil pada 

  

Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi 

teknis dan harga, para Terlapor pelaku 

Berita Acara 

  

Terlapor II dalam berita acara 

klarifikasi teknis dan harga Nomor: 

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dipergunakan pada paket 

-

n dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor II, 

yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H. selaku 

Team Leader dan dalam Berita Acara 

Klarifikasi lainnya Nomor: 

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

pergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari. 

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor II, 

yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H. selaku 

Team Leader. Berikut vide bukti 
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2) Terlapor 

Klarifikasi 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga 

paket Pembangunan 

Ps.Teneng. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA
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 III dalam Berita Acara 

larifikasi Teknis dan harga Nomor: 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA-

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

enaga Ahli akan digunakan pada 

embangunan Jalan Palima –

Ps.Teneng. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

POKJA dan pihak Terlapor III, 

 

 

cara 

eknis dan harga Nomor: 

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

hli akan digunakan pada 

– 

Ps.Teneng. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

erlapor III, 
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yaitu Sdr. Mas’ud Effendi selaku 

sah dari PT

Berikut vide

 

 

 

 

 

 

3) Terlapor IV dalam 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor: 

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dan Alat akan 

dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Sp.Mu

Pamulang

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor IV, 

yaitu Sdr. Djoko S. selaku wakil sah 

dari PT Brantas Abipraya (Persero);

4) Bahwa proses Klarifikasi dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang. 

Proses Klarifikasi dilakukan pada hari 

yang sama, yaitu pad

tanggal 29 April 2015. Berikut 

bukti Dokumen Paket III:
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yaitu Sdr. Mas’ud Effendi selaku wakil 

sah dari PT Hutama Karya (Persero). 

vide bukti dokumen Paket II: - 

Terlapor IV dalam Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor: 

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA-

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dan Alat akan 

dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Sp.Muncul-

Pamulang–Pajajaran-Otista. 

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor IV, 

yaitu Sdr. Djoko S. selaku wakil sah 

dari PT Brantas Abipraya (Persero); ---- 

Bahwa proses Klarifikasi dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang. 

Proses Klarifikasi dilakukan pada hari 

yang sama, yaitu pada hari Rabu 

tanggal 29 April 2015. Berikut vide

bukti Dokumen Paket III: ---------------- 

  

wakil 

Hutama Karya (Persero). 

  

Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor: 

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan 

Tenaga Ahli dan Alat akan 

dipergunakan pada paket 

-

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

disetujui oleh 

Panitia/POKJA dan pihak Terlapor IV, 

yaitu Sdr. Djoko S. selaku wakil sah 

  

Bahwa proses Klarifikasi dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang. 

Proses Klarifikasi dilakukan pada hari 

a hari Rabu 

vide 
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5) Bahwa dengan adanya pernyataan 

masing-masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan konsekuensi 

gugur dan memberikan kemenangan 

pada peserta tender yang memilih 

paket tertentu.

ii. Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 

4 paket Tender:

1) Bahwa 

telah mendapatkan penjelasan dalam 

Rapat Penjelasan (

telah terdapat pertanyaan apakah 

personil bo

dengan paket yang lain dan dijawab 

oleh Panitia/

“apabila peserta mempunyai tujuan 

untuk memenangkan paket pekerjaan 

lebih dari satu paket maka personil 

tidak boleh sama di paket lain”;

2) Bahwa pada pelaksanaan

peserta Terlapor tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama untuk 

paket tender lebih dari satu paket;
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Bahwa dengan adanya pernyataan 

masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan konsekuensi 

gugur dan memberikan kemenangan 

pada peserta tender yang memilih 

tertentu. ----------------------------- 

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 

4 paket Tender: --------------------------------- 

 para Terlapor pelaku usaha 

telah mendapatkan penjelasan dalam 

Rapat Penjelasan (aanwijzing) bahwa 

telah terdapat pertanyaan apakah 

personil boleh sama untuk satu paket 

dengan paket yang lain dan dijawab 

oleh Panitia/POKJA sebagai berikut 

“apabila peserta mempunyai tujuan 

untuk memenangkan paket pekerjaan 

lebih dari satu paket maka personil 

tidak boleh sama di paket lain”; -------- 

Bahwa pada pelaksanaannya para 

peserta Terlapor tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama untuk 

paket tender lebih dari satu paket; ---- 

 

 

Bahwa dengan adanya pernyataan 

masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan konsekuensi 

gugur dan memberikan kemenangan 

pada peserta tender yang memilih 

  

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 

  

para Terlapor pelaku usaha 

telah mendapatkan penjelasan dalam 

) bahwa 

telah terdapat pertanyaan apakah 

leh sama untuk satu paket 

dengan paket yang lain dan dijawab 

sebagai berikut 

“apabila peserta mempunyai tujuan 

untuk memenangkan paket pekerjaan 

lebih dari satu paket maka personil 

  

nya para 

peserta Terlapor tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama untuk 

  



 

 
 

                   

Catatan :
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3) Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan secara 

tegas dalam bentuk dokumen 

penawaran teknis bahwa Personil Inti 

yang akan ditempat

dan tidak melakukan rangkap tugas 

pada pekerjaan lain;

4) Bahwa adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama merupakan 

bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi nyata yaitu 

pengguguran pada paket 

5) Bahwa adanya bentuk kesengajaan 

tersebut telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat 

peserta tender yang lolos Pra 

Kualifikasi sangat sedikit.

iii. Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait 

Harga Penawaran Terendah:

1) Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing

berikut: 

Catatan :  Penawaran dengan harga terendah 

 Penawaran dengan harga tertinggi 

 Pemenang Tender 

2) Bahwa berdasarkan tabel pada poin 1 

diketahui pengajuan harga penawaran 

dengan harga terendah (ranking 
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Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan secara 

tegas dalam bentuk dokumen 

penawaran teknis bahwa Personil Inti 

yang akan ditempatkan secara penuh 

dan tidak melakukan rangkap tugas 

pada pekerjaan lain; ---------------------- 

Bahwa adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama merupakan 

bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi nyata yaitu 

uguran pada paket tertentu; ----- 

Bahwa adanya bentuk kesengajaan 

tersebut telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat 

peserta tender yang lolos Pra 

Kualifikasi sangat sedikit. --------------- 

Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait 

Harga Penawaran Terendah: ------------------ 

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing-masing paket sebagai 

 ------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan tabel pada poin 1 

diketahui pengajuan harga penawaran 

dengan harga terendah (ranking 

  

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan secara 

tegas dalam bentuk dokumen 

penawaran teknis bahwa Personil Inti 

kan secara penuh 

dan tidak melakukan rangkap tugas 

  

Bahwa adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama merupakan 

bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi nyata yaitu 

  

Bahwa adanya bentuk kesengajaan 

tersebut telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat 

peserta tender yang lolos Pra 

  

Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait 

  

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

masing paket sebagai 

  

 

Bahwa berdasarkan tabel pada poin 1 

diketahui pengajuan harga penawaran 

dengan harga terendah (ranking 
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pertama) tidak secara otomatis keluar 

sebagai pemenang, pemenang tender 

pada Paket III dan IV merupakan fakta 

pemenang tender bukan harga 

terendah. Digam

tabel sebagai berikut:

                                           

3) Bahwa atas adanya fakta tersebut di 

atas Panitia/POKJA dan peserta 

tender tidak ada yang melakukan 

protes dan/atau Sanggahan. Terlapor 

II melakukan Sanggahan berdasark

surat dengan Nomor: 431

yang pada pokoknya berkeberatan 

atas dasar penguguran terkait nilai 

teknis di bawah ambang 

batas/passing grade

menyingung sama sekali mengenai 

harga penawaran terendah;

4) Bahwa berdasarkan fakta tersebut 

atas, tim Investigator menduga para 

Terlapor pelaku usaha telah sengaja 

untuk tidak mempermasalahkan 

harga penawaran terendah. 

iv. Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu:

1) Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor 

usaha ditemukan fakta harga 

penawaran yang diajukan memiliki 

persentase yang berbeda
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pertama) tidak secara otomatis keluar 

sebagai pemenang, pemenang tender 

pada Paket III dan IV merupakan fakta 

pemenang tender bukan harga 

terendah. Digambarkan dalam bentuk 

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

Bahwa atas adanya fakta tersebut di 

atas Panitia/POKJA dan peserta 

tender tidak ada yang melakukan 

protes dan/atau Sanggahan. Terlapor 

II melakukan Sanggahan berdasarkan 

surat dengan Nomor: 431-5/01/2015 

yang pada pokoknya berkeberatan 

atas dasar penguguran terkait nilai 

teknis di bawah ambang 

passing grade dan tidak 

menyingung sama sekali mengenai 

harga penawaran terendah; ------------- 

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di 

, tim Investigator menduga para 

Terlapor pelaku usaha telah sengaja 

untuk tidak mempermasalahkan 

harga penawaran terendah.  ------------ 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu:  ----------- 

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha ditemukan fakta harga 

penawaran yang diajukan memiliki 

persentase yang berbeda-beda; --------- 

 

pertama) tidak secara otomatis keluar 

sebagai pemenang, pemenang tender 

pada Paket III dan IV merupakan fakta 

pemenang tender bukan harga 

barkan dalam bentuk 

  

 

Bahwa atas adanya fakta tersebut di 

atas Panitia/POKJA dan peserta 

tender tidak ada yang melakukan 

protes dan/atau Sanggahan. Terlapor 

an 

5/01/2015 

yang pada pokoknya berkeberatan 

atas dasar penguguran terkait nilai 

teknis di bawah ambang 

dan tidak 

menyingung sama sekali mengenai 

  

di 

, tim Investigator menduga para 

Terlapor pelaku usaha telah sengaja 

untuk tidak mempermasalahkan 

  

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

  

Bahwa berdasarkan dokumen 

pelaku 

usaha ditemukan fakta harga 

penawaran yang diajukan memiliki 

  



 

 
 

                                 

Divisi I (Umum)

  

Mobilisasi

A. Sewa Tanah 

B. Peralatan 

Kantor 

Barak 

Bengkel 

Gudang dan lain-
Sewa Kendaraaan Roda 
(dua) Ket. 3 Unit 
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2) Bahwa persentase tersebut berbanding 

lurus dengan hasil tender, peserta 

yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket 

tertentu dibarengi deng

harga penawaran yang lebih efisien 

dan begitu sebaliknya;

3) Bahwa persentase harga penawaran 

terhadap Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

                               
Catatan :  Pemenang 

  Penawaran melebihi HPS 

4) Bahwa berdasarkan data di atas 

diduga para Terlapor pelaku usaha 

sengaja melakukan perhitungan yang 

berbeda dan lebih efisien terhadap 

paket yang telah diincar untuk 

dimenangkan;

5) Bahwa adanya perhitungan yang 

berbeda juga ditemukan pada analisis 

harga satuan, sebagai berikut:

a) PT Adhi Karya (Persero)

Divisi I (Umum) 
Satuan Paket I 

  Harga Satuan
Mobilisasi LS     470.758.880,00 

M2                 1.000,00 

LS             177.000,00 

M2             500.000,00 

M2             300.000,00 

M2             300.000,00 

-lain M2             300.000,00 
Sewa Kendaraaan Roda 

  bln              350.000,00 
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Bahwa persentase tersebut berbanding 

lurus dengan hasil tender, peserta 

yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket 

tertentu dibarengi dengan membuat 

harga penawaran yang lebih efisien 

dan begitu sebaliknya; ------------------- 

Bahwa persentase harga penawaran 

terhadap Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) dapat digambarkan sebagai 

 ------------------------------------- 

 

 

Bahwa berdasarkan data di atas 

diduga para Terlapor pelaku usaha 

sengaja melakukan perhitungan yang 

berbeda dan lebih efisien terhadap 

paket yang telah diincar untuk 

dimenangkan; ----------------------------- 

Bahwa adanya perhitungan yang 

berbeda juga ditemukan pada analisis 

harga satuan, sebagai berikut: --------- 

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. ----- 

Adhi Karya 

Paket II 

Harga Satuan Harga Satuan 

470.758.880,00         651.300.000,00  

1.000,00                      8.000,00  

177.000,00                  258.500,00  

500.000,00                  500.000,00  

300.000,00                  300.000,00  

300.000,00                  300.000,00  

300.000,00                  300.000,00  

350.000,00                  500.000,00  

  

Bahwa persentase tersebut berbanding 

lurus dengan hasil tender, peserta 

yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket 

an membuat 

harga penawaran yang lebih efisien 

  

Bahwa persentase harga penawaran 

terhadap Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) dapat digambarkan sebagai 

  

 

Bahwa berdasarkan data di atas 

diduga para Terlapor pelaku usaha 

sengaja melakukan perhitungan yang 

berbeda dan lebih efisien terhadap 

paket yang telah diincar untuk 

  

Bahwa adanya perhitungan yang 

berbeda juga ditemukan pada analisis 

  

  



 

Sewa Kendaraan Roda 
4 (empat) min. 2000
Sewa Kendaraan Roda 
4 (empat) min. 1500
F. Demobilisasi 

5. Dump Truck 3.5 Ton

6. Dump Truck 10 Ton

7. Excavator 90-140 HP
8. Flat Bed Truck 3
M3 
10. Motor Grader > 100 
HP 
11. Track Loader 75
100 HP 
12. Wheel Loader 1.0
1.6 M3 
13. Tandem Roller 5
T 
14. Tire Roller 8-10 T
17. Water Pump 70
100 MM 
19. Pedestrian Roller

Manajemen dan 
Keselamatan Lalu 

Lintas 

 

Galian Untuk Selokan 
Drainase dan Selokan 

Air 
Mandor 

Pasangan Batu 
dengan Mortar

Mandor 

Galian Biasa

Mandor 

Timbunan Biasa

Mandor 

Bahan timbunan
Penyiapan Badan 

Jalan 
Mandor 

Lapis Pondasi Agregat 
Kelas B 

Mandor 

Agregat B 
Perkerasan Beton 

Semen 
Mandor 

Agregate Kasar 

Joint Sealant 
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Sewa Kendaraan Roda 
(empat) min. 2000  bln           4.000.000,00 

Sewa Kendaraan Roda 
4 (empat) min. 1500  bln           3.000.000,00 

        17.700.000,00 
5. Dump Truck 3.5 Ton  Unit              100.000,00 
6. Dump Truck 10 Ton  Unit              100.000,00 

140 HP  Unit           1.500.000,00 
8. Flat Bed Truck 3-4 

 Unit              100.000,00 
10. Motor Grader > 100 

 Unit           1.500.000,00 
11. Track Loader 75-

 Unit           1.500.000,00 
12. Wheel Loader 1.0-

 Unit           1.500.000,00 
13. Tandem Roller 5-8 

 Unit           1.500.000,00 
10 T  Unit              100.000,00 

17. Water Pump 70-
 Unit              100.000,00 

19. Pedestrian Roller  Unit                 50.000,00 
Manajemen dan 

Keselamatan Lalu 
LS     488.400.000,00 

  

Divisi II ( Drainase)

Galian Untuk Selokan 
Drainase dan Selokan 

M3                41.225,00 

Jam                15.625,00 
Pasangan Batu 
dengan Mortar M3             620.620,00 

Jam                15.625,00 

Divisi III (Pekerjaan Tanah)

Galian Biasa M3                37.815,00 

Jam                15.625,00 

Timbunan Biasa M3             139.165,00 

Jam                15.625,00 
Bahan timbunan M3                70.000,00 

Penyiapan Badan 
M2                  3.580,00 

Jam                15.625,00 

Divisi V (Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton) 

Lapis Pondasi Agregat 
 M3             252.595,00 

Jam                15.625,00 

M3             170.000,00 
Perkerasan Beton 

M3          1.315.385,00 

Jam                15.625,00 

M3             177.500,00 

Kg                39.000,00 
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4.000.000,00              6.000.000,00  

3.000.000,00              5.000.000,00  

17.700.000,00            25.850.000,00  

100.000,00                  150.000,00  

100.000,00                  150.000,00  

1.500.000,00              2.500.000,00  

100.000,00                  150.000,00  

1.500.000,00              2.500.000,00  

1.500.000,00              2.500.000,00  

1.500.000,00              2.500.000,00  

1.500.000,00              2.500.000,00  

100.000,00              2.500.000,00  

100.000,00                    50.000,00  

50.000,00                  100.000,00  

488.400.000,00         496.500.000,00  
 
 

Divisi II ( Drainase) 

41.225,00                    41.365,00  

15.625,00                    18.750,00  

620.620,00                  623.470,00  

15.625,00                    18.750,00  

Divisi III (Pekerjaan Tanah) 

37.815,00                    38.570,00  

15.625,00                    18.750,00  

139.165,00                  160.605,00  

15.625,00                    18.750,00  

70.000,00                    85.000,00  

3.580,00                      3.615,00  

15.625,00                    18.750,00  

Divisi V (Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton)  

252.595,00                  262.355,00  

15.625,00                    18.750,00  

170.000,00                  177.000,00  

1.315.385,00              1.503.315,00  

15.625,00                    18.750,00  

177.500,00                  181.500,00  

39.000,00                    70.000,00  

 



 

 
 

Kayu Acuan 

Additive 

Batching Plant 
Lapis Pondasi bawah 

Beton Kurus
Mandor 

Agregate Kasar 

Kayu Acuan 

Batching Plant 

Con. Vibrator 

Baja Tulangan BJ24

Mandor 
Anyaman Kawat Yang 

Dilas (Welded Wire 
Mesh) 

Mandor 
Wire Mesh M6 (2.1 x 
5.4) 
Dudukan Wire Mesh 
0.34 Kg/m2 Berat

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor)

Marka Jalan 
Termoplastik

Mandor 

Item Satuan 

Mobilisasi – 
Divisi I 
(Umum) 

LS Rp.742.050.000,00

Pasangan 
Batu dengan 
Mortar – 
Divisi II 
(Drainase) 

M3 Rp.686.572,02

Saluran 
Tertutup 
Beton 
Bertulang 
Pracetak 
Segmental 
Tipe Persegi 
Ukuran 
Dalam 100 
CM Setara K 
350 – Divisi II 
(Drainase) 

 

Lapis 
Pondasi 
Agregat Kelas 
B – Divisi IV 
(Pelebaran 
Perkerasan 
dan Bahu 
Jalan) 

 

Lapis 
Pondasi 
Agregat Kelas 

M3 Rp.
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M3          1.305.600,00 

Ltr                14.000,00 

Jam             416.100,00 
Lapis Pondasi bawah 

Beton Kurus M3             837.635,00 

Jam                15.625,00 

M3             177.500,00 

M3          1.305.600,00 

Jam             416.100,00 

Jam - 

Divisi VII (Struktur)

Baja Tulangan BJ24 Kg                10.895,00 

Jam                15.625,00 
Anyaman Kawat Yang 

Dilas (Welded Wire 
Kg                11.085,00 

Jam                15.625,00 
Wire Mesh M6 (2.1 x 

Kg                  7.580,00 
Dudukan Wire Mesh 
0.34 Kg/m2 Berat Kg   

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor)

Marka Jalan 
Termoplastik M2             153.340,00 

Jam                15.625,00 

b) PT Hutama Karya 

Hutama Karya

Paket I Paket II 

Rp.742.050.000,00 Rp.719.950.000,00

Rp.686.572,02 Rp.686.575,02 

X Rp.4.011.157,28 

X Rp.364.478,67 

Rp.364.359,47 Rp.364.478,67 
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1.305.600,00              1.750.000,00  

14.000,00                    16.000,00  

416.100,00                  516.100,00  

837.635,00                  905.750,00  

15.625,00                    18.750,00  

177.500,00                  181.500,00  

1.305.600,00              1.750.000,00  

416.100,00                  516.100,00  

                  17.500,00  

Divisi VII (Struktur) 

10.895,00                    11.895,00  

15.625,00                    18.750,00  

11.085,00                    13.020,00  

15.625,00                    18.750,00  

7.580,00                      7.605,00  

                    6.600,00  

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor) 

153.340,00                  153.685,00  

15.625,00                    18.750,00  

 

PT Hutama Karya (Persero) -------- 

Hutama Karya 

Paket III Paket IV

Rp.719.950.000,00 Rp.912.050.000,00 Rp.882.450.000,00

Rp.720.367,02 Rp.686.575,02 

 Rp.4.024.695,19 Rp.4.024.695,19

Rp.390.774,95 X 

Rp.390.774,95 Rp.364.478,67 

  

  

Paket IV 

Rp.882.450.000,00 

19 



 

B – Divisi V 
(Perkerasan 
Berbutir dan 
Perkerasan 
Beton) 
Lapis 
Pondasi 
bawah Beton 
Kurus - 
Divisi V 
(Perkerasan 
Berbutir dan 
Perkerasan 
Beton) 

M3 Rp.

Beton Mutu 
Sedang 
dengan fc'= 
30 Mpa (K-
350) – Divisi 
VII (Struktur) 

M3 

Beton Mutu 
Sedang 
dengan fc'= 
20 Mpa (K-
250) - Divisi 
VII (Struktur) 

M3 

Pemeliharaan 
Rutin Batu 
Jalan – Divisi 
X (Pekerjaan 
Pemeliharaan 
Rutin) 

LS Rp.

Divisi II ( Drainase) 

Galian Untuk Selokan Drainase dan 
Selokan Air 

Pasangan Batu dengan Mortar 

Saluran Tertutup Beton Bertulang 
Pracetak Segmental Tipe Persegi 
Ukuran Dalam 100 CM Setara K 
350 

Galian Biasa 

Galian Struktur dengan Kedalaman 
0-2 Meter 

Galian Perkerasan dengan Cold 
Milling Machine 

Timbunan Biasa 

Penyiapan Badan Jalan 

  

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 
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Rp.1.003.089,03 Rp.1.003.092,23 

X Rp.1.633.536,48 

X Rp.1.446.032,63 

Rp.181.698.625,64 Rp.1.80.513.049,95

 

c) PT Brantas 

Satuan 
Paket 1 Paket 2

Galian Untuk Selokan Drainase dan 
M3 31.205,54 31.500,40

M3 593.815,29 603.410,12

Saluran Tertutup Beton Bertulang 
Pracetak Segmental Tipe Persegi 
Ukuran Dalam 100 CM Setara K  

X 1.894.213,71

 
Divisi III (Pekerjaan Tanah)

 

M3 25.923,70 26.170,60

Struktur dengan Kedalaman 
 

X 56.892,87

Galian Perkerasan dengan Cold 
 

X 759.806,05

M3 78.666,97 79.605,90

M2 5.208,15 5.263,42

  
    

 
Divisi IV (Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan)

 

 
X 396.593,50
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 Rp1.049.938,97 Rp1.003.092,23 

 Rp1.628.148.94 X 

 Rp1.467.010,83 Rp1.446.032,63 

95 Rp.182.824.799,68 Rp.181.698.625,

PT Brantas Abipraya (Persero)  ---- 

Brantas Abipraya 

Paket 2 Paket 3 Paket 4

31.500,40 28.835,17 28.912,99

603.410,12 582.987,04 607.349,90

1.894.213,71 1.907.935,23 1.968.426,35

Divisi III (Pekerjaan Tanah) 

26.170,60 23.962,41 24.027,57

56.892,87 53.824,05 X 

759.806,05 721.751,43 X 

79.605,90 74.658,96 74.915,10

5.263,42 5.096,13 5.111,60

   
    

Divisi IV (Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan) 

396.593,50 396.102,27 X 

   

   

 

 

 

,64 

  

Paket 4 

28.912,99 

607.349,90 

1.968.426,35 

24.027,57 

74.915,10 

5.111,60 



 

 
 

Divisi V (Perkerasan Berbutir dan 
Perkerasan Beton) 

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Perkerasan Beton Semen 

Lapis Pondasi bawah Beton Kurus

Beton Mutu Sedang dengan fc'= 30 
Mpa (K-350) 

Beton Mutu Sedang dengan fc'= 20 
Mpa (K-250) 

Beton Mutu Sedang dengan fc'= 15 
Mpa (K-175) 

Baja Tulangan BJ24 

Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded 
Wire Mesh) 

Pasangan Batu 

Marka Jalan Termoplastik 

Rel Pengaman 

Kerb Pracetak Jenis 1 
(Peninggi/Mountable) 

Perkerasan Blok Beton pada Trotoar 
dan Medan 

Dump Truck, Kapasitas 3-4 m2

Motor Grader min 100 PK 

Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 
PK 

Penggilas Bervibrasi 5 -8 Ton

Divisi X  
(Pekerjaan Pemeliharaan Rutin)

Pemeliharaan Rutin Perkerasan

Pemeliharaan Rutin Batu Jalan

Pemeliharaan Rutin Selokan, 
Saluran Air, Galian dan Timbunan

Pemeliharaan Rutin Perlengkapan 
Jalan 

Pemeliharaan Rutin Jembatan
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Divisi V (Perkerasan Berbutir dan 
Satuan 

Paket 1 Paket 2

M3 394.138,98 419.205,21

M3 1.441.514,37 1.399.855,17

Lapis Pondasi bawah Beton Kurus M3 
 

971.788,61

    

Divisi VII (Struktur) 
 

Beton Mutu Sedang dengan fc'= 30 
M3 X 1.209.676,92

Beton Mutu Sedang dengan fc'= 20 
 

X 1.080.470,87

Beton Mutu Sedang dengan fc'= 15 
M3 983.702,11 999.252,21

Kg 9.050,33 9.197,25

Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded 
Kg 10.174,80 9.740,98

M3 821.988,01 797.614,19

    

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
 

 M2 100.101,99 101.653,07

M1 1.423.787,99 1.442.440,18

M1 120.919,14 124.502,85

Perkerasan Blok Beton pada Trotoar 
M2 159.436,09 159.696,39

    

Divisi IX (Pekerjaan Harian)
 

4 m2 Jam 282.591,43 285.797,90

 Jam 344.957,45 348.965,54

140 
Jam 437.310,78 440.517,25

8 Ton Jam 253.591,87 255.996,72

    

(Pekerjaan Pemeliharaan Rutin) 
Satuan 

Paket 1 Paket 2

Pemeliharaan Rutin Perkerasan LS 183.291.378,64 174.678.909,68

Pemeliharaan Rutin Batu Jalan LS 51.959.671,86 49.786.266,52

Rutin Selokan, 
Saluran Air, Galian dan Timbunan 

LS 73.835.344,21 74.749.528,19

Pemeliharaan Rutin Perlengkapan 
LS 5.869.234,68 5.942.904,55

Pemeliharaan Rutin Jembatan LS 91.360.070,04 91.993.639,52

6) Bahwa berdasarkan data tersebut di 

atas, diduga para Terlapor pelaku 
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Brantas Abipraya 

Paket 2 Paket 3 Paket 4

419.205,21 400.507,36 373.536,77

1.399.855,17 1.455.423,10 1.461.760,80

971.788,61 1.004.742,73 1.008.895,06

    

1.209.676,92 1.213.637,44 X 

1.080.470,87 1.083.824,29 1.088.927,11

999.252,21 1.001.901,01 X 

9.197,25 9.688,20 9.709,93

9.740,98 10.181,75 10.184,35

797.614,19 791.044,27 X 

    

Kondisi dan Pekerjaan Minor 

101.653,07 99.807,07 100.248,95

1.442.440,18 1.393.871,87 X 

124.502,85 124.223,24 125.273,83

159.696,39 150.405,08 158.051,79

    

Divisi IX (Pekerjaan Harian) 

285.797,90 287.142,22 288.073,02

348.965,54 350.645,94 351.809,44

440.517,25 441.861,57 442.792,37

255.996,72 257.004,96 257.703,06

    

Brantas Abipraya 

Paket 2 Paket 3 Paket 4

174.678.909,68 174.838.296,46 168.196.351,05

49.786.266,52 50.083.485,49 52.892.923,90

74.749.528,19 75.132.802,12 82.937.997,47

5.942.904,55 5.973.790,83 6.594.693,92

91.993.639,52 46.572.903,33 44.547.994,49

Bahwa berdasarkan data tersebut di 

atas, diduga para Terlapor pelaku 

  

Paket 4 

373.536,77 

1.461.760,80 

1.008.895,06 

1.088.927,11 

9.709,93 

10.184,35 

100.248,95 

125.273,83 

158.051,79 

288.073,02 

351.809,44 

442.792,37 

257.703,06 

Paket 4 

168.196.351,05 

52.892.923,90 

82.937.997,47 

6.594.693,92 

44.547.994,49 

Bahwa berdasarkan data tersebut di 

atas, diduga para Terlapor pelaku 
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usaha telah melakukan kesengajaan 

dengan memberikan harga penawaran 

yang efisien pada paket

yang ingin dimenangkan.

v. Menjadi 

(Perusahaan Pelengkap):

1) Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan secara 

tegas pada angka 24 mengenai 

Evaluasi Dokumen Penawaran 

khususnya dalam poin 24.1B) 

menyebutkan: “Total harga penawaran 

setelah koreksi aritmatik 

melebihi nilai total HPS, dinyatakan 

gugur kecuali pada pelelangan metode 

dua tahap atau pada pelelangan 

terbatas yang memasukkan 

penawaran harga kurang dari 3 

peserta”;

2) Bahwa meskipun telah terdapat 

ketentuan 

Terlapor V tet

penawaran di atas HPS;

3) Penawaran harga yang di atas HPS 

yang dimaksud adalah:

4) Bahwa berdasarkan bukti 

diduga terdapat unsur kesengajaan 

yang dilakukan oleh Terlapor III dan 

Terlapor V dengan membuat harga 

penawaran 

menjadi perusahaan pendamping.
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usaha telah melakukan kesengajaan 

dengan memberikan harga penawaran 

yang efisien pada paket-paket tertentu 

yang ingin dimenangkan. ---------------- 

Menjadi Perusahaan Pendamping 

(Perusahaan Pelengkap): ---------------------- 

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan secara 

tegas pada angka 24 mengenai 

Evaluasi Dokumen Penawaran 

khususnya dalam poin 24.1B) 

menyebutkan: “Total harga penawaran 

setelah koreksi aritmatik yang 

melebihi nilai total HPS, dinyatakan 

gugur kecuali pada pelelangan metode 

dua tahap atau pada pelelangan 

terbatas yang memasukkan 

penawaran harga kurang dari 3 

peserta”; ------------------------------------ 

Bahwa meskipun telah terdapat 

ketentuan di atas, Terlapor III dan 

Terlapor V tetap mengajukan harga 

penawaran di atas HPS;------------------ 

Penawaran harga yang di atas HPS 

yang dimaksud adalah: ------------------ 

Bahwa berdasarkan bukti di atas, 

diduga terdapat unsur kesengajaan 

yang dilakukan oleh Terlapor III dan 

Terlapor V dengan membuat harga 

enawaran di atas HPS sebagai upaya 

menjadi perusahaan pendamping. ----- 

 

usaha telah melakukan kesengajaan 

dengan memberikan harga penawaran 

paket tertentu 

  

Perusahaan Pendamping 

  

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan secara 

tegas pada angka 24 mengenai 

Evaluasi Dokumen Penawaran 

khususnya dalam poin 24.1B) 

menyebutkan: “Total harga penawaran 

yang 

melebihi nilai total HPS, dinyatakan 

gugur kecuali pada pelelangan metode 

dua tahap atau pada pelelangan 

terbatas yang memasukkan 

penawaran harga kurang dari 3 

  

Bahwa meskipun telah terdapat 

, Terlapor III dan 

ap mengajukan harga 

  

Penawaran harga yang di atas HPS 

  

 

, 

diduga terdapat unsur kesengajaan 

yang dilakukan oleh Terlapor III dan 

Terlapor V dengan membuat harga 

HPS sebagai upaya 

  



 

 
 

1.7.3

No Panitia Tender / Nama

1. Dian Eka Widiantara, S.IP/
19761025 200212 1 002

2. Jajat Hidayat, A.Md/
19770707 200112 1 007

3. Arrizq Akbar, S.Sos/
19750329 199903 1 004

4 Thian Fitriana, S.IP/
19790415 200112 1 003

5 H. Angga Sofyan 
19821029 201101 1 001
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1.7.3 Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait 

dengan Pelaku Usaha Lain

Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain 

adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha 

yang terlibat dalam proses

persekongkolan dengan cara mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat;   --------------------------------

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah 

Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga 

melakukan pelanggaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terlapor 

merupakan subjek hukum yang diduga melakukan 

pelanggaran Undang-

Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki 

pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya 

memiliki hak dan kewajiban dalam 

hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek 

hukum ialah Manusia atau orang 

dan Badan Hukum (rechts person)

hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan 

termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap 

perbuataannya har

secara hukum; --------------------------------

Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek 

hukum atau pihak lain dalam perkara 

adalah:  --------------------------------

Panitia Tender / Nama Pangkat/Gol

Dian Eka Widiantara, S.IP/ 
19761025 200212 1 002 

Penata Muda/IIIa

Jajat Hidayat, A.Md/ 
19770707 200112 1 007 

Penata Muda Tk.I/IIIb

Arrizq Akbar, S.Sos/ 
19750329 199903 1 004 

Penata Muda/IIIa

Thian Fitriana, S.IP/ 
19790415 200112 1 003 

Penata Muda Tk.I/IIIb

H. Angga Sofyan Lutfi, SE/ 
19821029 201101 1 001 

Penata Muda/IIIa
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Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait 

dengan Pelaku Usaha Lain. ----------------------------- 

Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain 

adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha 

yang terlibat dalam proses tender yang melakukan 

persekongkolan dengan cara mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

------------------------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

ra dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah 

Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga 

melakukan pelanggaran; -------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terlapor 

merupakan subjek hukum yang diduga melakukan 

-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki 

pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya 

memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas 

hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek 

hukum ialah Manusia atau orang (naturlijke person)

(rechts person). Bahwa menurut 

hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan 

termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap 

perbuataannya harus dipertanggungjawabkan 

-------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek 

hukum atau pihak lain dalam perkara a quo

----------------------------------------------------- 

Pangkat/Gol Penugasan 

Penata Muda/IIIa Ketua 

Penata Muda Tk.I/IIIb Sekretaris 

Penata Muda/IIIa Anggota 

Penata Muda Tk.I/IIIb Anggota 

Penata Muda/IIIa Anggota 

  

Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait 

  

Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain 

adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha 

tender yang melakukan 

persekongkolan dengan cara mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

  

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

ra dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah 

Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terlapor 

merupakan subjek hukum yang diduga melakukan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki 

pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya 

lalu lintas 

hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek 

(naturlijke person) 

. Bahwa menurut 

hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan 

termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap 

us dipertanggungjawabkan 

  

Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek 

a quo 

  



 

1.7.4
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Bahwa Panitia/POKJA diduga telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan membuat 

kebijakan yang menguntungkan para Terlapor 

pelaku usaha dalam memenangan tender 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta lain 

angka 7 mengenai hasil evaluasi yang tidak sesuai 

dengan ketentuan pengadaan.

1.7.4 Mengenai Dampak Persaingan.

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang 

dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau 

peserta tender dengan POKJA secara jelas telah 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

setidak-tidaknya mencipt

yang berakibat pada tidak adanya tingkat 

persaingan dalam tender tersebut

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim 

Investigator, terdapat potensi kerugian negara 

akibat adanya persengkongkolan tender 

Kerugian yang dimaksud adal

harga penawaran terendah dengan pemenang pada 

Paket III dan Paket IV, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat p

kerugian Negara sebesar

Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga 

Ratus Tiga Ribu Rupiah
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Bahwa Panitia/POKJA diduga telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan membuat 

kebijakan yang menguntungkan para Terlapor 

pelaku usaha dalam memenangan tender a quo

sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta lain 

angka 7 mengenai hasil evaluasi yang tidak sesuai 

dengan ketentuan pengadaan. -------------------------- 

Mengenai Dampak Persaingan. ------------------------- 

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang 

dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau 

rta tender dengan POKJA secara jelas telah 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

tidaknya menciptakan persaingan semu 

yang berakibat pada tidak adanya tingkat 

persaingan dalam tender tersebut; --------------------- 

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim 

Investigator, terdapat potensi kerugian negara 

akibat adanya persengkongkolan tender a quo. 

Kerugian yang dimaksud adalah adanya selisih 

harga penawaran terendah dengan pemenang pada 

Paket III dan Paket IV, sebagai berikut: --------------- 

Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat potensi 

kerugian Negara sebesar Rp3.479.303.000,00 (Tiga 

ar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga 

Ratus Tiga Ribu Rupiah).  -------------------------------- 

 

Bahwa Panitia/POKJA diduga telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan membuat 

kebijakan yang menguntungkan para Terlapor 

a quo 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta lain 

angka 7 mengenai hasil evaluasi yang tidak sesuai 

  

  

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang 

dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau 

rta tender dengan POKJA secara jelas telah 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

akan persaingan semu 

yang berakibat pada tidak adanya tingkat 

  

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim 

Investigator, terdapat potensi kerugian negara 

. 

ah adanya selisih 

harga penawaran terendah dengan pemenang pada 

  

 

otensi 

Tiga 

ar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga 

  



 

 
 

1.8 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah 

terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 

22 Undang

Marga dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan Jala

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, yang 

dilakukan oleh:

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

2. Menimbang bahwa pada

Pendahuluan II tanggal 

Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

berisi hal-

2.1 Evaluasi Prakualifikasi.

2.1.1
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Kesimpulan  --------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah 

terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan Jala

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, yang 

dilakukan oleh:  --------------------------------

1.8.1 POKJA ULP/Panitia Pengadaan Pembangunan 

Jalan Pakupatan-Palima, Jalan Palima

Jalan Sp. Muncul-Pamulang

Jalan Hasyim Ashari APBD Prov. Banten TA 2015, 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten 

sebagai Terlapor I; --------------------------------

1.8.2 PT Adhi Karya (Persero), Tbk, sebagai Terlapor II;

1.8.3 PT Hutama Karya (Persero), sebagai Terlapor III;

1.8.4 PT Brantas Abipraya (Persero),

dan --------------------------------

1.8.5 PT Waskita Karya (Persero), Tbk, sebagai Terlapor 

V. --------------------------------

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tanggal 20 Maret 2018

Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

-hal sebagai berikut (vide bukti 

Evaluasi Prakualifikasi. --------------------------------

2.1.1 Peserta tender yang dinyatakan gugur oleh POKJA 

sesuai dengan prosedur evaluasi yang

dalam Standar Bidding Dokumen Pengadaan 

Barang/Jasa yang di tetapkan

Dokumen Pengadaan Prakualifikasi disusun oleh 

POKJA berdasarkan Kerangka

yang di tetapkan oleh PPK. Dalam Dokumen 

Pengadaan Prakualifikasi

dijadikan acuan oleh seluruh peserta pengadaan 

tercantum kualifikasi yang harus dipenuhi oleh 

setiap peserta, apabila syarat
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-------------------------------------------------------------  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah 

terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, yang 

-------------------------------------------------------- 

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Pembangunan 

Palima, Jalan Palima-Ps. Teneng, 

Pamulang-Pajajaran-Otista dan 

Jalan Hasyim Ashari APBD Prov. Banten TA 2015, 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten 

---------------------------------------- 

PT Adhi Karya (Persero), Tbk, sebagai Terlapor II; --- 

PT Hutama Karya (Persero), sebagai Terlapor III; ---- 

PT Brantas Abipraya (Persero), sebagai Terlapor IV; 

---------------------------------------------------------- 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk, sebagai Terlapor 

------------------------------------------------------------ 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

20 Maret 2018, Terlapor I menyampaikan

Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

 TI.1 dan TI.2): -------------------  

----------------------------------------------- 

eserta tender yang dinyatakan gugur oleh POKJA 

sesuai dengan prosedur evaluasi yang ditetapkan 

Standar Bidding Dokumen Pengadaan 

Barang/Jasa yang di tetapkan oleh POKJA. 

Dokumen Pengadaan Prakualifikasi disusun oleh 

POKJA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

yang di tetapkan oleh PPK. Dalam Dokumen 

Pengadaan Prakualifikasi yang wajib diketahui dan

dijadikan acuan oleh seluruh peserta pengadaan 

kualifikasi yang harus dipenuhi oleh 

setiap peserta, apabila syarat-syarat tersebut tidak

  

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah 

terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dinas Bina 

n dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, yang 

  

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Pembangunan 

Ps. Teneng, 

Otista dan 

Jalan Hasyim Ashari APBD Prov. Banten TA 2015, 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten 

  

  

  

sebagai Terlapor IV; 

  

PT Waskita Karya (Persero), Tbk, sebagai Terlapor 

   

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

menyampaikan 

Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya 

 

  

eserta tender yang dinyatakan gugur oleh POKJA 

ditetapkan 

Standar Bidding Dokumen Pengadaan 

oleh POKJA. 

Dokumen Pengadaan Prakualifikasi disusun oleh 

Acuan Kerja (KAK) 

yang di tetapkan oleh PPK. Dalam Dokumen 

yang wajib diketahui dan 

dijadikan acuan oleh seluruh peserta pengadaan 

kualifikasi yang harus dipenuhi oleh 

syarat tersebut tidak 



 

2.1.2
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dapat di penuhi maka peserta dinyatakan gugur. 

Dalam tahapan evaluasi dilakukan pula

pembuktian kualifikasi dengan cara memeriksa 

seluruh kelengkapan dokumen

disyaratkan serta menghadirkan langsung Tenaga 

Ahli yang dibutuhkan

Tenaga Ahli yang di usulkan oleh setiap peserta 

tersebut benar dan dapat dipertanggung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 

2014 tentang Perubahan ke Empat atas Perpres 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Pasal 1 Nomor 21, berbunyi: 

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang di 

tetapkan oleh Kelompok Kerja/Pejab

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus 

di taati oleh para pihak dalam proses pengadaan.” 

Pada tahapan evaluasi kualifikasi POKJA 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Dokumen Kualifikasi yang diunggah 

pada aplikasi SPSE, sebagai berikut:

a. Bab III, Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. 

Evaluasi Kualifikasi No. 16.1 “

kualifikasi dilakukan dengan menggunakan 

metode penilaian sistem gugur

b. Bab VIII huruf B yang berbunyi: “POKJA

memeriksa dan membandingkan 

persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan 

data kualifikasi peserta yang

aplikasi SPSE, dalam hal:

i. Kelengkapan Data Kualifikasi; dan

ii. Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi.

2.1.2 Mengenai tidak adanya kesempatan untuk 

melakukan sanggah bagi peserta yang gugur pada 

prakualifikasi kami berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan 

ke Empat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang 
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dapat di penuhi maka peserta dinyatakan gugur. 

Dalam tahapan evaluasi dilakukan pula acara 

ikasi dengan cara memeriksa 

seluruh kelengkapan dokumen kualifikasi yang 

disyaratkan serta menghadirkan langsung Tenaga 

Ahli yang dibutuhkan untuk menegaskan bahwa 

Tenaga Ahli yang di usulkan oleh setiap peserta 

benar dan dapat dipertanggung-jawabkan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 

2014 tentang Perubahan ke Empat atas Perpres 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Pasal 1 Nomor 21, berbunyi: 

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang di 

tetapkan oleh Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan 

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus 

di taati oleh para pihak dalam proses pengadaan.” 

Pada tahapan evaluasi kualifikasi POKJA 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Dokumen Kualifikasi yang diunggah 

E, sebagai berikut: ------------------ 

truksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. 

Evaluasi Kualifikasi No. 16.1 “Evaluasi

kualifikasi dilakukan dengan menggunakan 

metode penilaian sistem gugur.” -------------------- 

Bab VIII huruf B yang berbunyi: “POKJA ULP 

memeriksa dan membandingkan antara

persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan 

data kualifikasi peserta yang tercantum pada 

aplikasi SPSE, dalam hal: ---------------------------------- 

Kelengkapan Data Kualifikasi; dan  ------------ 

Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi. ----------- 

Mengenai tidak adanya kesempatan untuk 

melakukan sanggah bagi peserta yang gugur pada 

prakualifikasi kami berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan 

ke Empat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang 

 

dapat di penuhi maka peserta dinyatakan gugur. 

acara 

ikasi dengan cara memeriksa 

kualifikasi yang 

disyaratkan serta menghadirkan langsung Tenaga 

untuk menegaskan bahwa 

Tenaga Ahli yang di usulkan oleh setiap peserta 

  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 

2014 tentang Perubahan ke Empat atas Perpres 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Pasal 1 Nomor 21, berbunyi: 

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang di 

at Pengadaan 

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus 

di taati oleh para pihak dalam proses pengadaan.” 

Pada tahapan evaluasi kualifikasi POKJA 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Dokumen Kualifikasi yang diunggah 

  

truksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. 

Evaluasi 

kualifikasi dilakukan dengan menggunakan 

  

ULP 

antara 

persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan 

tercantum pada 

  

  

  

Mengenai tidak adanya kesempatan untuk 

melakukan sanggah bagi peserta yang gugur pada 

prakualifikasi kami berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan 

ke Empat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang 



 

 
 

2.2 Berdasarkan Dokumen Kualifikasi, Bab III, In

Peserta (IKP), huruf E.

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

data, peserta digugurkan, badan usaha/atau pengurusnya di 

masukan dalam Daftar Hitam

perbuatan pemalsuan tersebut

Oleh karena 

ditemukan pemalsuan data pada

oleh peserta, POKJA melakukan klarifikasi personil yang di 

usulkan

sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

“Memiliki/men

sebagai person

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam 

Gelar personil adalah salah satu metode yang dipilih POKJA 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Seluruh tenaga ahli 

atau teknis di hadi

Terkait dengan menghadirkan personil pada pembuktian 

kualifikasi sejauh ini tidak ditemukan aturan yang 

melarangnya.

PT Nindya Karya (Persero) dan PT Perumahan Pembangunan 

(Persero), Tbk. dinyatakan gugur pada tahapan E

Kualifikasi sehingga sebagaimana ketentuan 17.1 

“Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang 

lulus evaluasi kualifikasi.” Maka terhadap kedua Peserta 

tersebut tidak dilakukan pembuktian kualifikasi.

halaman 49 dari 511

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

huruf b, berbunyi: “Tidak diperlukan sanggahan 

Kualifikasi.” --------------------------------

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kami tidak 

menyediakan waktu untuk sanggahan kualifikasi.

Berdasarkan Dokumen Kualifikasi, Bab III, In

Peserta (IKP), huruf E. Evaluasi Kualifikasi, Nomor 17.5: 

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

data, peserta digugurkan, badan usaha/atau pengurusnya di 

masukan dalam Daftar Hitam serta di laporkan Kepolisian atas 

perbuatan pemalsuan tersebut.” 

Oleh karena itu dalam rangka membuktikan bahwa tidak 

ditemukan pemalsuan data pada

oleh peserta, POKJA melakukan klarifikasi personil yang di 

usulkan oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

Memiliki/menyampaikan daftar Tenaga Teknis/

sebagai personil inti sesuai bidang keahlian/

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK

Gelar personil adalah salah satu metode yang dipilih POKJA 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Seluruh tenaga ahli 

atau teknis di hadirkan dalam pembuktian kualifikasi;

Terkait dengan menghadirkan personil pada pembuktian 

kualifikasi sejauh ini tidak ditemukan aturan yang 

melarangnya. --------------------------------

PT Nindya Karya (Persero) dan PT Perumahan Pembangunan 

(Persero), Tbk. dinyatakan gugur pada tahapan E

Kualifikasi sehingga sebagaimana ketentuan 17.1 

“Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang 

lulus evaluasi kualifikasi.” Maka terhadap kedua Peserta 

tersebut tidak dilakukan pembuktian kualifikasi.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 109 (7) 

huruf b, berbunyi: “Tidak diperlukan sanggahan 

------------------------------------------------ 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kami tidak 

menyediakan waktu untuk sanggahan kualifikasi. - 

Berdasarkan Dokumen Kualifikasi, Bab III, Instruksi Kepada 

Evaluasi Kualifikasi, Nomor 17.5: 

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

data, peserta digugurkan, badan usaha/atau pengurusnya di 

serta di laporkan Kepolisian atas 

 ------------------------------------- 

itu dalam rangka membuktikan bahwa tidak 

ditemukan pemalsuan data pada Personil yang di usulkan 

oleh peserta, POKJA melakukan klarifikasi personil yang di 

oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

yampaikan daftar Tenaga Teknis/Terampil 

il inti sesuai bidang keahlian/keterampilannya 

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

LDK.”; ------------------------------ 

Gelar personil adalah salah satu metode yang dipilih POKJA 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Seluruh tenaga ahli 

rkan dalam pembuktian kualifikasi; --------- 

Terkait dengan menghadirkan personil pada pembuktian 

kualifikasi sejauh ini tidak ditemukan aturan yang 

----------------------------------------------------------- 

PT Nindya Karya (Persero) dan PT Perumahan Pembangunan 

(Persero), Tbk. dinyatakan gugur pada tahapan Evaluasi 

Kualifikasi sehingga sebagaimana ketentuan 17.1 

“Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang 

lulus evaluasi kualifikasi.” Maka terhadap kedua Peserta 

tersebut tidak dilakukan pembuktian kualifikasi. ---------------- 

  

Pasal 109 (7) 

huruf b, berbunyi: “Tidak diperlukan sanggahan 

  

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kami tidak 

  

Kepada 

Evaluasi Kualifikasi, Nomor 17.5: 

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan 

data, peserta digugurkan, badan usaha/atau pengurusnya di 

serta di laporkan Kepolisian atas 

  

itu dalam rangka membuktikan bahwa tidak 

Personil yang di usulkan 

oleh peserta, POKJA melakukan klarifikasi personil yang di 

oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

Data Kualifikasi 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

Terampil 

keterampilannya 

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

  

Gelar personil adalah salah satu metode yang dipilih POKJA 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Seluruh tenaga ahli 

  

Terkait dengan menghadirkan personil pada pembuktian 

kualifikasi sejauh ini tidak ditemukan aturan yang 

  

PT Nindya Karya (Persero) dan PT Perumahan Pembangunan 

valuasi 

Kualifikasi sehingga sebagaimana ketentuan 17.1 

“Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang 

lulus evaluasi kualifikasi.” Maka terhadap kedua Peserta 

  



 

Adapun PT Jaya Konstruksi Manggala Pr

dinyatakan gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi karena 

tidak dapat menghadirkan tenaga ahli, sesuai dengan Daftar 

Tenaga Ahli yang diusulkan pada aplikasi SPSE.

2.3 Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis POKJA dan 

sebagaimana jawaban atas

(Persero), Tbk. pada Paket III POKJA menilai bahwa 

kekurangan nilai teknis dari PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 

yaitu:

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Penilaian teknis dengan menggunakan Sistem Merit Point 

tidak hanya dilakukan pada paket pekerjaan III, namun 

dilakukan pada semua paket pekerjaan, sebagaimana 

dokumen SBD yang di 

paket tender tersebut.

2.4 Kesimpulan 

Terkait adanya dugaan persekongkolan sebagaimana dalam 

Lapo

I/2017, dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang

5 Tahun 1999 terkait 4 Paket tender Pembangunan 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan sumber dana APBD Tahun Anggaran 

2015 Provinsi Banten, Terlapor I menyatakan:

2.4.1

2.4.2

  

halaman 50 dari 511

Adapun PT Jaya Konstruksi Manggala Pr

dinyatakan gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi karena 

tidak dapat menghadirkan tenaga ahli, sesuai dengan Daftar 

Tenaga Ahli yang diusulkan pada aplikasi SPSE.

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis POKJA dan 

sebagaimana jawaban atas sanggahan dari PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk. pada Paket III POKJA menilai bahwa 

kekurangan nilai teknis dari PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 

yaitu: --------------------------------

2.3.1 Pada metode pelaksanaan pemasangan besi dan 

wiremesh yang tidak dijelaskan secara rinci;

2.3.2 Tidak adanya metode pelebaran jembatan; dan

2.3.3 Jadwal yang tidak sesuai dengan progres 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

elastomer jenis 3 (divisi 7.12).

Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian 

sehingga Nilai Teknis PT Adhi Karya (Persero) di 

bawah ambang batas/

(58,88).  --------------------------------

Penilaian teknis dengan menggunakan Sistem Merit Point 

tidak hanya dilakukan pada paket pekerjaan III, namun 

dilakukan pada semua paket pekerjaan, sebagaimana 

dokumen SBD yang di upload POKJA pada system 

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

Kesimpulan  --------------------------------

Terkait adanya dugaan persekongkolan sebagaimana dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara N

I/2017, dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang

5 Tahun 1999 terkait 4 Paket tender Pembangunan 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan sumber dana APBD Tahun Anggaran 

2015 Provinsi Banten, Terlapor I menyatakan:

2.4.1 Bahwa POKJA tidak melakukan persekongkolan 

sebagaimana yang didugakan pada perkara ini;

2.4.2 Bahwa POKJA melaksanakan proses tender ini 

melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
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Adapun PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

dinyatakan gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi karena 

tidak dapat menghadirkan tenaga ahli, sesuai dengan Daftar 

Tenaga Ahli yang diusulkan pada aplikasi SPSE. ---------------- 

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis POKJA dan 

sanggahan dari PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk. pada Paket III POKJA menilai bahwa 

kekurangan nilai teknis dari PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 

--------------------------------------------------------------------- 

ada metode pelaksanaan pemasangan besi dan 

dijelaskan secara rinci; -------- 

metode pelebaran jembatan; dan ----- 

adwal yang tidak sesuai dengan progres 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

elastomer jenis 3 (divisi 7.12). -------------------------- 

Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian 

sehingga Nilai Teknis PT Adhi Karya (Persero) di 

mbang batas/passing grade kurang dari 60 

---------------------------------------------------- 

Penilaian teknis dengan menggunakan Sistem Merit Point 

tidak hanya dilakukan pada paket pekerjaan III, namun 

dilakukan pada semua paket pekerjaan, sebagaimana 

POKJA pada system SPSE ke 4 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

Terkait adanya dugaan persekongkolan sebagaimana dalam 

ran Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-

I/2017, dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 terkait 4 Paket tender Pembangunan Jalan 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan sumber dana APBD Tahun Anggaran 

2015 Provinsi Banten, Terlapor I menyatakan: ------------------- 

Bahwa POKJA tidak melakukan persekongkolan 

sebagaimana yang didugakan pada perkara ini; ----- 

Bahwa POKJA melaksanakan proses tender ini 

melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

 

. 

dinyatakan gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi karena 

tidak dapat menghadirkan tenaga ahli, sesuai dengan Daftar 

  

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis POKJA dan 

sanggahan dari PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk. pada Paket III POKJA menilai bahwa 

kekurangan nilai teknis dari PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 

  

ada metode pelaksanaan pemasangan besi dan 

  

  

adwal yang tidak sesuai dengan progres 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

  

Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian 

sehingga Nilai Teknis PT Adhi Karya (Persero) di 

kurang dari 60 

  

Penilaian teknis dengan menggunakan Sistem Merit Point 

tidak hanya dilakukan pada paket pekerjaan III, namun 

dilakukan pada semua paket pekerjaan, sebagaimana 

SPSE ke 4 

  

  

Terkait adanya dugaan persekongkolan sebagaimana dalam 

-

Undang Nomor 

Jalan 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan sumber dana APBD Tahun Anggaran 

  

Bahwa POKJA tidak melakukan persekongkolan 

  

Bahwa POKJA melaksanakan proses tender ini 

melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 



 

 
 

2.4.3

2.4.4

2.4.5

3. Menimbang bahwa pada

Pendahuluan II tanggal 20 Maret 2018, 

berdasarkan surat Kuasa Khusus 

Maret 2018 memberi kuasa kepada 

S.H., dan M. Makhsyar Hadi, S.H., M.H.

di Kantor Hukum ACS Law Firm

Jalan Senopati Raya Nomor 

telah menyampaikan tanggapan

yang pada pokoknya berisi hal

dan TII.2):

3.1 Bahwa Terlapor II dengan ini menyatakan menolak dengan 

tegas pendapat dan kesimpulan dari Tim Investigator yang 

tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 13 

Maret 2017. Terlapor II berpendapat bahwa Laporan Dugaan 

Pelanggaran yang dibuat Tim Inv

hanya berisikan asumsi

didasarkan pada (bukti

halaman 51 dari 511

yang dapat diakses oleh semua pihak dan terbuka 

untuk umum; --------------------------------

2.4.3 Bahwa dalam melaksanakan proses pemilihan 

penyedia barang/jasa ini kami berpedoman pada 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta 

seluruh aturan perubahannya;

2.4.4 Bahwa calon pemenang yang di tetapkan menjadi 

pemenang pada seluruh paket pekerjaan ini 

merupakan calon pemenang yang memenuhi syarat 

administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh aturan 

perubahannya, dengan demikian tidak ada 

pengaturan dan penempatan pemenang dalam 

setiap paket pekerjaan;

2.4.5 Bahwa diluar dari proses tender yang dilaksanakan 

POKJA tidak pernah melakuk

pihak peserta manapun di luar proses pelaksanaan 

tender secara elektronik.

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tanggal 20 Maret 2018, 

berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 

Maret 2018 memberi kuasa kepada Taufik Arizar, S.H., Ch. Agusliana, 

S.H., dan M. Makhsyar Hadi, S.H., M.H.

di Kantor Hukum ACS Law Firm, yang beralamat di 

Jalan Senopati Raya Nomor 8B, SCBD Lot 28, Jakarta Selatan 12910

telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran 

yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut 

): ----------------------------------------------------------------

Bahwa Terlapor II dengan ini menyatakan menolak dengan 

tegas pendapat dan kesimpulan dari Tim Investigator yang 

tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 13 

Maret 2017. Terlapor II berpendapat bahwa Laporan Dugaan 

Pelanggaran yang dibuat Tim Inv

hanya berisikan asumsi-asumsi sumir semata, yang 

didasarkan pada (bukti-bukti berupa) dokumen
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yang dapat diakses oleh semua pihak dan terbuka 

---------------------------------------------- 

Bahwa dalam melaksanakan proses pemilihan 

penyedia barang/jasa ini kami berpedoman pada 

iden Nomor 54 Tahun 2010 beserta 

seluruh aturan perubahannya; ------------------------- 

Bahwa calon pemenang yang di tetapkan menjadi 

pemenang pada seluruh paket pekerjaan ini 

merupakan calon pemenang yang memenuhi syarat 

administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

iatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh aturan 

perubahannya, dengan demikian tidak ada 

pengaturan dan penempatan pemenang dalam 

setiap paket pekerjaan; ---------------------------------- 

Bahwa diluar dari proses tender yang dilaksanakan 

POKJA tidak pernah melakukan pertemuan dengan 

pihak peserta manapun di luar proses pelaksanaan 

tender secara elektronik. -------------------------------- 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tanggal 20 Maret 2018, Terlapor II dan dalam hal ini 

Nomor 013-7/2018/301 tanggal 19 

Taufik Arizar, S.H., Ch. Agusliana, 

S.H., dan M. Makhsyar Hadi, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor 

, yang beralamat di Office 8 lantai 11, 

8B, SCBD Lot 28, Jakarta Selatan 12910

atas Laporan Dugaan Pelanggaran 

hal sebagai berikut (vide bukti TII.1 

------------------------------------------  

Bahwa Terlapor II dengan ini menyatakan menolak dengan 

tegas pendapat dan kesimpulan dari Tim Investigator yang 

tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 13 

Maret 2017. Terlapor II berpendapat bahwa Laporan Dugaan 

Pelanggaran yang dibuat Tim Investigasi tersebut tidak lebih 

asumsi sumir semata, yang 

bukti berupa) dokumen-dokumen 

  

yang dapat diakses oleh semua pihak dan terbuka 

  

Bahwa dalam melaksanakan proses pemilihan 

penyedia barang/jasa ini kami berpedoman pada 

iden Nomor 54 Tahun 2010 beserta 

  

Bahwa calon pemenang yang di tetapkan menjadi 

pemenang pada seluruh paket pekerjaan ini 

merupakan calon pemenang yang memenuhi syarat 

administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

iatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh aturan 

perubahannya, dengan demikian tidak ada 

pengaturan dan penempatan pemenang dalam 

  

Bahwa diluar dari proses tender yang dilaksanakan 

an pertemuan dengan 

pihak peserta manapun di luar proses pelaksanaan 

  

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

dan dalam hal ini 
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Taufik Arizar, S.H., Ch. Agusliana, 

ang berkantor 

Office 8 lantai 11, 

8B, SCBD Lot 28, Jakarta Selatan 12910 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran 

TII.1 

 

Bahwa Terlapor II dengan ini menyatakan menolak dengan 

tegas pendapat dan kesimpulan dari Tim Investigator yang 

tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 13 

Maret 2017. Terlapor II berpendapat bahwa Laporan Dugaan 

estigasi tersebut tidak lebih 

asumsi sumir semata, yang 

dokumen 



 

tender tanpa didukung oleh bukti lain, khususnya keterangan 

saksi yang cukup kuat, sehingga nilai pembuktian dari 

dugaan pel

Walaupun yang tertuang dalam laporan tersebut baru bersifat 

dugaan

berdasarkan bukti

lebih banyak didasarkan pada bukti b

penawaran maka terkesan bahwa Tim Investigator hanya 

sekedar mencari

penawaran yang selanjutnya dipersepsikan oleh Tim 

Investigator menjadi kesalahan

disimpulkan sebagai bukt

para Terlapor.

Terlapor II juga kebingungan dengan dasar

kesimpulan

perbedaan

dugaan persekongkolan, tapi ketika ada persama

antara satu hal dengan hal yang lain Tim Investigator juga 

menyimpulkan ada dugaan telah terjadi persekongkolan. 

Sehingga timbul pertanyaan apa sebenarnya dasar yang benar 

dari laporan Tim Investigator tersebut dari persamaan

persamaan atau perbedaa

3.2 Bahwa untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya mendasarkan 

pada dokumen

didasarkan pada bukti

saksi

KPPU disebutkan bahwa alat

berupa:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Artinya, jika untuk menduga telah terjadinya pelanggaran 

atau persekongkolan dalam suatu tender hanya didasarkan 

  

halaman 52 dari 511

tender tanpa didukung oleh bukti lain, khususnya keterangan 

saksi yang cukup kuat, sehingga nilai pembuktian dari 

dugaan pelanggarannya menjadi sangat tidak memadai. 

Walaupun yang tertuang dalam laporan tersebut baru bersifat 

dugaan-dugaan namun demikian tidak berarti boleh disusun 

berdasarkan bukti-bukti asal-asalan. Karena laporan tersebut 

lebih banyak didasarkan pada bukti b

penawaran maka terkesan bahwa Tim Investigator hanya 

sekedar mencari-cari keganjilan

penawaran yang selanjutnya dipersepsikan oleh Tim 

Investigator menjadi kesalahan

disimpulkan sebagai bukti dugaan adanya persekongkolan 

para Terlapor. --------------------------------

Terlapor II juga kebingungan dengan dasar

kesimpulan-kesimpulan Tim Investigator karena ketika ada 

perbedaan-perbedaan Tim Investigator berpendapat ada 

dugaan persekongkolan, tapi ketika ada persama

antara satu hal dengan hal yang lain Tim Investigator juga 

menyimpulkan ada dugaan telah terjadi persekongkolan. 

Sehingga timbul pertanyaan apa sebenarnya dasar yang benar 

dari laporan Tim Investigator tersebut dari persamaan

persamaan atau perbedaan-perbedaan?

Bahwa untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya mendasarkan 

pada dokumen-dokumen tender, namun harus juga 

didasarkan pada bukti-bukti lain, khususnya keterangan dari 

saksi-saksi fakta. Sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU 

KPPU disebutkan bahwa alat-alat bukti pemeriksaan Komisi 

berupa:--------------------------------

3.2.1 Keterangan saksi; --------------------------------

3.2.2 Keterangan ahli; --------------------------------

3.2.3 Surat dan atau dokumen;

3.2.4 Petunjuk; --------------------------------

3.2.5 Keterangan pelaku usaha.

Artinya, jika untuk menduga telah terjadinya pelanggaran 

atau persekongkolan dalam suatu tender hanya didasarkan 
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tender tanpa didukung oleh bukti lain, khususnya keterangan 

saksi yang cukup kuat, sehingga nilai pembuktian dari 

anggarannya menjadi sangat tidak memadai. 

Walaupun yang tertuang dalam laporan tersebut baru bersifat 

dugaan namun demikian tidak berarti boleh disusun 

asalan. Karena laporan tersebut 

lebih banyak didasarkan pada bukti berupa dokumen 

penawaran maka terkesan bahwa Tim Investigator hanya 

cari keganjilan-keganjilan saja atas dokumen 

penawaran yang selanjutnya dipersepsikan oleh Tim 

Investigator menjadi kesalahan-kesalahan dan kemudian 

i dugaan adanya persekongkolan 

-----------------------------------------------------------  

Terlapor II juga kebingungan dengan dasar-dasar dari 

kesimpulan Tim Investigator karena ketika ada 

perbedaan Tim Investigator berpendapat ada 

dugaan persekongkolan, tapi ketika ada persamaan pun 

antara satu hal dengan hal yang lain Tim Investigator juga 

menyimpulkan ada dugaan telah terjadi persekongkolan. 

Sehingga timbul pertanyaan apa sebenarnya dasar yang benar 

dari laporan Tim Investigator tersebut dari persamaan-

perbedaan? --------------------------- 

Bahwa untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya mendasarkan 

dokumen tender, namun harus juga 

bukti lain, khususnya keterangan dari 

Sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU 

alat bukti pemeriksaan Komisi 

-------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

------------------------------------------- 

Surat dan atau dokumen; ------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

Keterangan pelaku usaha. ------------------------------- 

Artinya, jika untuk menduga telah terjadinya pelanggaran 

atau persekongkolan dalam suatu tender hanya didasarkan 

 

tender tanpa didukung oleh bukti lain, khususnya keterangan 

saksi yang cukup kuat, sehingga nilai pembuktian dari 

anggarannya menjadi sangat tidak memadai. 

Walaupun yang tertuang dalam laporan tersebut baru bersifat 

dugaan namun demikian tidak berarti boleh disusun 

asalan. Karena laporan tersebut 

erupa dokumen 

penawaran maka terkesan bahwa Tim Investigator hanya 

keganjilan saja atas dokumen 

penawaran yang selanjutnya dipersepsikan oleh Tim 

kesalahan dan kemudian 

i dugaan adanya persekongkolan 

 

dasar dari 

kesimpulan Tim Investigator karena ketika ada 

perbedaan Tim Investigator berpendapat ada 

pun 

antara satu hal dengan hal yang lain Tim Investigator juga 

menyimpulkan ada dugaan telah terjadi persekongkolan. 

Sehingga timbul pertanyaan apa sebenarnya dasar yang benar 

-

  

Bahwa untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya mendasarkan 

dokumen tender, namun harus juga 

bukti lain, khususnya keterangan dari 

Sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU 

alat bukti pemeriksaan Komisi 

 

  

  

  

  

  

Artinya, jika untuk menduga telah terjadinya pelanggaran 

atau persekongkolan dalam suatu tender hanya didasarkan 



 

 
 

pada kesamaan

ada pada dokumen

dari memadai.

Bahwa dalam laporann

menyebutkan “.....berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan pekerjaan 

umum....”, sedangkan pada halaman 25 dikatakan “.., Tim 

Investigator telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli 

hukum pe

dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan sangat relevan 

dengan perkara 

usaha dan ahli konstruksi oleh Tim Investigator membuktikan 

bahwa Tim Investigator menyada

ahli termasuk saksi fakta merupakan hal yang sangat penting 

dan menentukan untuk menyimpulkan ada tidaknya dugaan 

persekongkolan. Akan tetapi dalam laporan tersebut justru 

sama sekali tidak ditemukan kalimat “berdasarkan 

keteranga

menunjukkan Tim Investigator telah memeriksa saksi fakta. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator 

mengesampingkan bukti (berupa) “keterangan saksi“ yang 

diperoleh dari saksi yang melihat, mendengar, men

langsung adanya hal

Terlapor saling bersepakat dan mengatur pemenang tender.

O

saksi“ yang diperoleh dari saksi fakta sebagai dasar 

menyimpulkan adanya dugaan 

Investigator yang telah melanggar pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999.

3.3 Bahwa

khususnya terhadap hal

disebut sebagai “

3.3.1

halaman 53 dari 511

pada kesamaan-kesamaan dan perbedaan

ada pada dokumen-dokumen tender tentu saja hal itu jauh 

dari memadai. --------------------------------

Bahwa dalam laporannya halaman 21 Tim Investigator 

menyebutkan “.....berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan pekerjaan 

umum....”, sedangkan pada halaman 25 dikatakan “.., Tim 

Investigator telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli 

hukum persaingan usaha dan mendapatkan adanya pola

dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan sangat relevan 

dengan perkara a quo..”, Pemeriksaan ahli hukum persaingan 

usaha dan ahli konstruksi oleh Tim Investigator membuktikan 

bahwa Tim Investigator menyada

ahli termasuk saksi fakta merupakan hal yang sangat penting 

dan menentukan untuk menyimpulkan ada tidaknya dugaan 

persekongkolan. Akan tetapi dalam laporan tersebut justru 

sama sekali tidak ditemukan kalimat “berdasarkan 

keterangan saksi Sdr. ...” atau kata

menunjukkan Tim Investigator telah memeriksa saksi fakta. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator 

mengesampingkan bukti (berupa) “keterangan saksi“ yang 

diperoleh dari saksi yang melihat, mendengar, men

langsung adanya hal-hal yang membuktikan bahwa para 

Terlapor saling bersepakat dan mengatur pemenang tender.

Oleh karena Tim Investigator tidak menjadikan  “keterangan 

saksi“ yang diperoleh dari saksi fakta sebagai dasar 

menyimpulkan adanya dugaan 

Investigator yang telah melanggar pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999. --------------------------------

Bahwa selanjutnya Terlapor II memberikan tanggapan 

khususnya terhadap hal-hal yang oleh Tim Investigator 

disebut sebagai “fakta-fakta”, berikut:

3.3.1 Terhadap “Adanya Pengaturan Penempatan Personil 

Inti “. --------------------------------

a. Masalah penempatan personil inti yang sama 

pada paket tender yang diikuti oleh Terlapor II 
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kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang 

dokumen tender tentu saja hal itu jauh 

---------------------------------------------------------- 

ya halaman 21 Tim Investigator 

menyebutkan “.....berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan pekerjaan 

umum....”, sedangkan pada halaman 25 dikatakan “.., Tim 

Investigator telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli 

rsaingan usaha dan mendapatkan adanya pola-pola 

dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan sangat relevan 

..”, Pemeriksaan ahli hukum persaingan 

usaha dan ahli konstruksi oleh Tim Investigator membuktikan 

bahwa Tim Investigator menyadari betul bahwa keterangan 

ahli termasuk saksi fakta merupakan hal yang sangat penting 

dan menentukan untuk menyimpulkan ada tidaknya dugaan 

persekongkolan. Akan tetapi dalam laporan tersebut justru 

sama sekali tidak ditemukan kalimat “berdasarkan 

n saksi Sdr. ...” atau kata-kata semacam itu, yang 

menunjukkan Tim Investigator telah memeriksa saksi fakta. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator 

mengesampingkan bukti (berupa) “keterangan saksi“ yang 

diperoleh dari saksi yang melihat, mendengar, mengalami 

hal yang membuktikan bahwa para 

Terlapor saling bersepakat dan mengatur pemenang tender. -- 

leh karena Tim Investigator tidak menjadikan  “keterangan 

saksi“ yang diperoleh dari saksi fakta sebagai dasar 

menyimpulkan adanya dugaan persekongkolan maka Tim 

Investigator yang telah melanggar pasal 42 UU Nomor 5 

------------------------------------------------------------ 

selanjutnya Terlapor II memberikan tanggapan 

hal yang oleh Tim Investigator 

”, berikut: -----------------------------  

Pengaturan Penempatan Personil 

-------------------------------------------------------- 

Masalah penempatan personil inti yang sama 

pada paket tender yang diikuti oleh Terlapor II 

  

perbedaan yang 

dokumen tender tentu saja hal itu jauh 

  

ya halaman 21 Tim Investigator 

menyebutkan “.....berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan pekerjaan 

umum....”, sedangkan pada halaman 25 dikatakan “.., Tim 

Investigator telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli 

pola 

dugaan persekongkolan berdasarkan teori dan sangat relevan 

..”, Pemeriksaan ahli hukum persaingan 

usaha dan ahli konstruksi oleh Tim Investigator membuktikan 

ri betul bahwa keterangan 

ahli termasuk saksi fakta merupakan hal yang sangat penting 

dan menentukan untuk menyimpulkan ada tidaknya dugaan 

persekongkolan. Akan tetapi dalam laporan tersebut justru 

sama sekali tidak ditemukan kalimat “berdasarkan 

kata semacam itu, yang 

menunjukkan Tim Investigator telah memeriksa saksi fakta. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tim Investigator 

mengesampingkan bukti (berupa) “keterangan saksi“ yang 

galami 

hal yang membuktikan bahwa para 

  

leh karena Tim Investigator tidak menjadikan  “keterangan 

saksi“ yang diperoleh dari saksi fakta sebagai dasar 

persekongkolan maka Tim 

Investigator yang telah melanggar pasal 42 UU Nomor 5 

  

selanjutnya Terlapor II memberikan tanggapan 

hal yang oleh Tim Investigator 

 

Pengaturan Penempatan Personil 

  

Masalah penempatan personil inti yang sama 

pada paket tender yang diikuti oleh Terlapor II 



 

3.3.2

  

halaman 54 dari 511

tersebut sebenarnya bukan persoalan yang 

dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi 

adanya persekongkolan karena hal itu 

didasarkan pada ketersediaan tenaga ahli yang 

dimiliki oleh masing

(perusahaan). Karena jika setelah para Terlapor 

memenangkan salah satu tender tersebut dan 

mulai mengerjakan proyek maka rotasi atau  

pergantian tenaga

ke proyek lain merupakan hal yang lumrah. 

Jika terjadi rotasi atau pergantian tenaga ahli, 

hal itu sudah masuk dalam masalah 

manajemen proyek dan tidak lagi b

domain proses tender;

b. Hal tersebut terjadi lebih karena persoalan 

ketersediaan tenaga ahli yang dimiliki oleh 

masing-masing peserta tender atau perusahaan 

kontraktor yang be

II-V) apalagi jika tenaga ahli tersebut 

berkualifikasi tinggi, sepanjang hal ini tidak 

melanggar ketentuan tender.

3.3.2 Terhadap “Adanya Pengaturan Penempatan 

Peralatan Utama“. --------------------------------

a. Menurut Terlapor II kesimpulan Tim 

Investigator halaman 23 angka 9 yang 

menyebutkan “adanya pengaturan penetapan 

peralatan utama“ merupakan kesimpulan yang 

tidak beralasan, apalagi jika kesimpulan 

tersebut dimaksudkan untuk menuduh para 

Terlapor dengan sengaja mengatur atau 

menyamakan alat

untuk mengerjakan proyek yang ditenderkan;

b. Terlapor II menyiapkan spesifikasi peralatan 

utama adalah dalam rangka memenuhi syarat 

yang ditentukan oleh Terlapor I, Terlapor II 

merasa tidak perlu menyiapkan alat
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tersebut sebenarnya bukan persoalan yang 

dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi 

adanya persekongkolan karena hal itu lebih 

didasarkan pada ketersediaan tenaga ahli yang 

dimiliki oleh masing-masing peserta tender 

(perusahaan). Karena jika setelah para Terlapor 

memenangkan salah satu tender tersebut dan 

mulai mengerjakan proyek maka rotasi atau  

pergantian tenaga-tenaga ahli dari satu proyek 

ke proyek lain merupakan hal yang lumrah. 

Jika terjadi rotasi atau pergantian tenaga ahli, 

hal itu sudah masuk dalam masalah 

manajemen proyek dan tidak lagi berada pada 

domain proses tender; ------------------------------- 

Hal tersebut terjadi lebih karena persoalan 

ketersediaan tenaga ahli yang dimiliki oleh 

masing peserta tender atau perusahaan 

kontraktor yang besar (seperti halnya Terlapor 

V) apalagi jika tenaga ahli tersebut 

berkualifikasi tinggi, sepanjang hal ini tidak 

melanggar ketentuan tender. ----------------------- 

Adanya Pengaturan Penempatan 

----------------------------------------- 

Menurut Terlapor II kesimpulan Tim 

Investigator halaman 23 angka 9 yang 

menyebutkan “adanya pengaturan penetapan 

peralatan utama“ merupakan kesimpulan yang 

tidak beralasan, apalagi jika kesimpulan 

but dimaksudkan untuk menuduh para 

Terlapor dengan sengaja mengatur atau 

menyamakan alat-alat yang akan dipergunakan 

erjakan proyek yang ditenderkan; -- 

Terlapor II menyiapkan spesifikasi peralatan 

utama adalah dalam rangka memenuhi syarat 

entukan oleh Terlapor I, Terlapor II 

merasa tidak perlu menyiapkan alat utama 

 

tersebut sebenarnya bukan persoalan yang 

dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi 

lebih 

didasarkan pada ketersediaan tenaga ahli yang 

masing peserta tender 

(perusahaan). Karena jika setelah para Terlapor 

memenangkan salah satu tender tersebut dan 

mulai mengerjakan proyek maka rotasi atau  

li dari satu proyek 

ke proyek lain merupakan hal yang lumrah. 

Jika terjadi rotasi atau pergantian tenaga ahli, 

hal itu sudah masuk dalam masalah 

erada pada 

  

Hal tersebut terjadi lebih karena persoalan 

ketersediaan tenaga ahli yang dimiliki oleh 

masing peserta tender atau perusahaan 

sar (seperti halnya Terlapor 

V) apalagi jika tenaga ahli tersebut 

berkualifikasi tinggi, sepanjang hal ini tidak 

  

Adanya Pengaturan Penempatan 

  

Menurut Terlapor II kesimpulan Tim 

Investigator halaman 23 angka 9 yang 

menyebutkan “adanya pengaturan penetapan 

peralatan utama“ merupakan kesimpulan yang 

tidak beralasan, apalagi jika kesimpulan 

but dimaksudkan untuk menuduh para 

Terlapor dengan sengaja mengatur atau 

alat yang akan dipergunakan 

  

Terlapor II menyiapkan spesifikasi peralatan 

utama adalah dalam rangka memenuhi syarat 

entukan oleh Terlapor I, Terlapor II 

utama 
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yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari 

yang telah dipersyaratkan. Terlapor II juga tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor yang 

lain untuk bersepakat mengajukan pera

yang sama. Sehingga Terlapor II tidak 

mengetahui mengapa bisa terjadi kesamaan 

pada alat utama antara Terlapor II

II hanya bisa menduga bisa jadi alasan Terlapor 

III, IV, dan V sama dengan alasan Terlapor II 

yaitu “untuk memenuhi persyar

ditentukan oleh Terlapor I”;

c. Bahwa perlu Tim Investigator ketahui bahwa 

dalam praktek maka jika peserta tender ingin 

menang maka harus mengikuti semua 

persyaratan yang ditentukan oleh panitia, tidak 

terkecuali tentang peralatan utama yang 

disediakan. Bahkan Terlapor II pernah 

menjumpai dalam sebuah tender panitia 

menetapkan alat yang sama sekali tidak 

diperlukan dalam pekerjaan yang ditenderkan, 

namun mau tidak mau peserta tender (jika 

ingin menang) tetap harus menyediakan 

peralatan tersebut;

d. Dengan demikian jelas kesamaan peralatan 

utama tersebut terjadi karena peserta tender 

(tidak ada pilihan lain) harus memenuhi 

persyaratan yang diminta panitia. Seandainya 

benar telah terjadi komunikasi atau tindakan 

apapun juga antara Terlapor II

bermaksud menyamakan daftar alat

yang akan dipergunakan sudah pasti Tim 

Investigasi kemukakan dalam laporannya, 

faktanya hal itu tidak ada dalam laporan. Fakta 

ini membuktikan bahwa tidak ada komunikasi 

antara Terlapor II 

peralatan yang sama persis.
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yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari 

yang telah dipersyaratkan. Terlapor II juga tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor yang 

lain untuk bersepakat mengajukan peralatan 

yang sama. Sehingga Terlapor II tidak 

mengetahui mengapa bisa terjadi kesamaan 

a alat utama antara Terlapor II-IV, Terlapor 

II hanya bisa menduga bisa jadi alasan Terlapor 

III, IV, dan V sama dengan alasan Terlapor II 

yaitu “untuk memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan oleh Terlapor I”; ------------------------ 

Bahwa perlu Tim Investigator ketahui bahwa 

dalam praktek maka jika peserta tender ingin 

menang maka harus mengikuti semua 

persyaratan yang ditentukan oleh panitia, tidak 

terkecuali tentang peralatan utama yang harus 

disediakan. Bahkan Terlapor II pernah 

menjumpai dalam sebuah tender panitia 

menetapkan alat yang sama sekali tidak 

diperlukan dalam pekerjaan yang ditenderkan, 

namun mau tidak mau peserta tender (jika 

ingin menang) tetap harus menyediakan 

ersebut; ----------------------------------- 

Dengan demikian jelas kesamaan peralatan 

utama tersebut terjadi karena peserta tender 

(tidak ada pilihan lain) harus memenuhi 

persyaratan yang diminta panitia. Seandainya 

benar telah terjadi komunikasi atau tindakan 

apapun juga antara Terlapor II - V yang 

bermaksud menyamakan daftar alat-alat utama 

yang akan dipergunakan sudah pasti Tim 

Investigasi kemukakan dalam laporannya, 

faktanya hal itu tidak ada dalam laporan. Fakta 

ini membuktikan bahwa tidak ada komunikasi 

antara Terlapor II – V untuk membuat daftar 

peralatan yang sama persis. ------------------------ 

  

yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari 

yang telah dipersyaratkan. Terlapor II juga tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor yang 

latan 

yang sama. Sehingga Terlapor II tidak 

mengetahui mengapa bisa terjadi kesamaan 

IV, Terlapor 

II hanya bisa menduga bisa jadi alasan Terlapor 

III, IV, dan V sama dengan alasan Terlapor II 

lah 

  

Bahwa perlu Tim Investigator ketahui bahwa 

dalam praktek maka jika peserta tender ingin 

menang maka harus mengikuti semua 

persyaratan yang ditentukan oleh panitia, tidak 

harus 

disediakan. Bahkan Terlapor II pernah 

menjumpai dalam sebuah tender panitia 

menetapkan alat yang sama sekali tidak 

diperlukan dalam pekerjaan yang ditenderkan, 

namun mau tidak mau peserta tender (jika 

ingin menang) tetap harus menyediakan 

  

Dengan demikian jelas kesamaan peralatan 

utama tersebut terjadi karena peserta tender 

(tidak ada pilihan lain) harus memenuhi 

persyaratan yang diminta panitia. Seandainya 

benar telah terjadi komunikasi atau tindakan 

V yang 

alat utama 

yang akan dipergunakan sudah pasti Tim 

Investigasi kemukakan dalam laporannya, 

faktanya hal itu tidak ada dalam laporan. Fakta 

ini membuktikan bahwa tidak ada komunikasi 

buat daftar 

  



 

3.3.3
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3.3.3 Terhadap “Adanya Pengaturan Harga Penawaran“

Bahwa sama sekali tidak beralasan kesimpulan Tim 

Investigator yang menyebutkan ada dugaan 

terjadinya “pengaturan harga penawaran“, karena:

a. Kesimpulan Tim Investigator 

diduga telah terjadi pengaturan harga 

penawaran tersebut dilakukan dengan cara 

membanding-bandingkan harga

penawaran dari terlapor yang satu dengan 

terlapor lainnya. Tentu saja tidak memadai 

untuk menyimpulkan (diduga) telah terjadi 

pengaturan harga penawaran hanya dengan 

melihat harga penawaran yang diajukan oleh 

para Terlapor. Menurut Terlapor II untuk 

menilai ada tidaknya pengaturan harga 

penawaran seharusnya didasarkan pada 

keterangan-keterangan darisaksi

saksi yang mengetahui, mendengar antara para 

Terlapor saling berkomunikasi dan bersepakat 

untuk menentuka

masing;--------------------------------

b. Sebagaimana disebutkan dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran halaman 25, angka 11 

tentang pola-pola perekongkolan, Tim 

Investigator telah mengakui bahwa 

lebih canggih berupa peserta tender 

berkomunikasi satu sama lain terkait....”.

Artinya Tim Investigator menyadari bahwa 

dokumen dan harga

tercantum dalam dokumen penawaran tidak 

cukup memadai untuk mend

terjadinya persekongkolan, namun harus 

diperkuat dengan bukti adanya komunikasi 

antara para Terlapor. Tanpa adanya 

keterangan-keterangan dari saksi fakta yang 

mengetahui, mendengar secara langsung 
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“Adanya Pengaturan Harga Penawaran“. - 

Bahwa sama sekali tidak beralasan kesimpulan Tim 

Investigator yang menyebutkan ada dugaan 

terjadinya “pengaturan harga penawaran“, karena: - 

Kesimpulan Tim Investigator yang menyebutkan 

diduga telah terjadi pengaturan harga 

penawaran tersebut dilakukan dengan cara 

bandingkan harga-harga 

penawaran dari terlapor yang satu dengan 

terlapor lainnya. Tentu saja tidak memadai 

untuk menyimpulkan (diduga) telah terjadi 

pengaturan harga penawaran hanya dengan 

melihat harga penawaran yang diajukan oleh 

para Terlapor. Menurut Terlapor II untuk 

menilai ada tidaknya pengaturan harga 

penawaran seharusnya didasarkan pada 

keterangan darisaksi-saksi, yaitu 

engetahui, mendengar antara para 

Terlapor saling berkomunikasi dan bersepakat 

untuk menentukan harga penawaran masing-

------------------------------------------------- 

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran halaman 25, angka 11 

pola perekongkolan, Tim 

lah mengakui bahwa “........yang 

lebih canggih berupa peserta tender 

berkomunikasi satu sama lain terkait....”.

Artinya Tim Investigator menyadari bahwa 

dokumen dan harga-harga penawaran yang 

tercantum dalam dokumen penawaran tidak 

cukup memadai untuk menduga telah 

terjadinya persekongkolan, namun harus 

diperkuat dengan bukti adanya komunikasi 

antara para Terlapor. Tanpa adanya 

keterangan dari saksi fakta yang 

mengetahui, mendengar secara langsung 

 

  

Bahwa sama sekali tidak beralasan kesimpulan Tim 

Investigator yang menyebutkan ada dugaan 

  

yang menyebutkan 

diduga telah terjadi pengaturan harga 

penawaran tersebut dilakukan dengan cara 

harga 

penawaran dari terlapor yang satu dengan 

terlapor lainnya. Tentu saja tidak memadai 

untuk menyimpulkan (diduga) telah terjadi 

pengaturan harga penawaran hanya dengan 

melihat harga penawaran yang diajukan oleh 

para Terlapor. Menurut Terlapor II untuk 

menilai ada tidaknya pengaturan harga 

penawaran seharusnya didasarkan pada 

saksi, yaitu 

engetahui, mendengar antara para 

Terlapor saling berkomunikasi dan bersepakat 

-

  

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran halaman 25, angka 11 

pola perekongkolan, Tim 

“........yang 

lebih canggih berupa peserta tender 

berkomunikasi satu sama lain terkait....”. 

Artinya Tim Investigator menyadari bahwa 

harga penawaran yang 

tercantum dalam dokumen penawaran tidak 

uga telah 

terjadinya persekongkolan, namun harus 

diperkuat dengan bukti adanya komunikasi 

antara para Terlapor. Tanpa adanya 

keterangan dari saksi fakta yang 

mengetahui, mendengar secara langsung 



 

 
 

3.4 Bahwa terhadap Laporan angka 13.2 tentang Bersekongkol.

Dari mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran maka secara 

garis besar dapat dik

menduga Terlapor II melakukan persekongkolan yang 

melanggar pasal 22 UU Nomor 5 T

Terlapor lainnya dengan melakukan tindakan sebagaimana 

disebutkan dibawah ini.

3.4.1

halaman 57 dari 511

adanya persekongkolan dari para Terlapor 

maka jelas kesimpulan tim investigasi yang 

menyebutkan dugaan 

harga penawaran“

dikesampingkan. 

Bahwa terhadap Laporan angka 13.2 tentang Bersekongkol.

Dari mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran maka secara 

garis besar dapat dikatakan bahwa Tim Investigator telah 

menduga Terlapor II melakukan persekongkolan yang 

melanggar pasal 22 UU Nomor 5 T

Terlapor lainnya dengan melakukan tindakan sebagaimana 

disebutkan dibawah ini. --------------------------------

3.4.1 Terhadap “Adanya Penempatan Daftar 

pada Paket Tertentu“.

a. Sebagaimana yang telah Terlapor II kemukakan 

pada tanggapan angka 3 

ketersediaan tenaga ahli merupakan persoalan 

yang cukup serius bagi Terlapor II, mungkin hal 

itu juga dirasakan oleh Terlapor lainnya;

b. Menurut Terlapor II pada dasarnya da

tender ada unsur spekulasi,

mengikuti tender Terlapor II tidak dapat 

menjamin dirinya akan dapat memenangkan 

tender tersebut. Walaupun ada unsur spekulasi 

tetapi tidak dapat diartikan Terlapor II tidak 

sungguh-sungguh dalam mengikuti tender. 

Selain adanya unsur spekulasi Termohon II 

menyadari dirinya memiliki keterbatasan

keterbatasan termasuk ketersediaan tenaga 

ahli, sehingga mengikuti tender itu perlu 

menerapkan strategi

arti positif) agar dapat memenangkannya;

c. Demikianlah yang terkait dengan keterbatasan 

tenaga ahli yang dimilikinya, disatu sisi 

Terlapor II mengikuti 4 paket tender dengan 

harapan dapat memiliki peluang memenangkan 
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adanya persekongkolan dari para Terlapor 

as kesimpulan tim investigasi yang 

menyebutkan dugaan “adanya pengaturan 

harga penawaran“ tersebut harus 

 ------------------------------------- 

Bahwa terhadap Laporan angka 13.2 tentang Bersekongkol. --  

Dari mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran maka secara 

atakan bahwa Tim Investigator telah 

menduga Terlapor II melakukan persekongkolan yang 

melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 bersama 

Terlapor lainnya dengan melakukan tindakan sebagaimana 

---------------------------------------------- 

“Adanya Penempatan Daftar Personil 

.  ------------------------------------ 

Sebagaimana yang telah Terlapor II kemukakan 

pada tanggapan angka 3 di atas bahwa 

ketersediaan tenaga ahli merupakan persoalan 

yang cukup serius bagi Terlapor II, mungkin hal 

dirasakan oleh Terlapor lainnya; -------- 

ut Terlapor II pada dasarnya dalam 

tender ada unsur spekulasi, karena pada saat 

mengikuti tender Terlapor II tidak dapat 

menjamin dirinya akan dapat memenangkan 

tender tersebut. Walaupun ada unsur spekulasi 

tetapi tidak dapat diartikan Terlapor II tidak 

sungguh dalam mengikuti tender. 

Selain adanya unsur spekulasi Termohon II 

menyadari dirinya memiliki keterbatasan-

keterbatasan termasuk ketersediaan tenaga 

ahli, sehingga mengikuti tender itu perlu 

menerapkan strategi-strategi tertentu (dalam 

agar dapat memenangkannya; ------- 

Demikianlah yang terkait dengan keterbatasan 

tenaga ahli yang dimilikinya, disatu sisi 

Terlapor II mengikuti 4 paket tender dengan 

harapan dapat memiliki peluang memenangkan 

  

adanya persekongkolan dari para Terlapor 

as kesimpulan tim investigasi yang 

“adanya pengaturan 

tersebut harus 

  

 

Dari mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran maka secara 

atakan bahwa Tim Investigator telah 

menduga Terlapor II melakukan persekongkolan yang 

ahun 1999 bersama 

Terlapor lainnya dengan melakukan tindakan sebagaimana 

  

Personil 

  

Sebagaimana yang telah Terlapor II kemukakan 

bahwa 

ketersediaan tenaga ahli merupakan persoalan 

yang cukup serius bagi Terlapor II, mungkin hal 

  

lam 

karena pada saat 

mengikuti tender Terlapor II tidak dapat 

menjamin dirinya akan dapat memenangkan 

tender tersebut. Walaupun ada unsur spekulasi 

tetapi tidak dapat diartikan Terlapor II tidak 

sungguh dalam mengikuti tender. 

Selain adanya unsur spekulasi Termohon II 

-

keterbatasan termasuk ketersediaan tenaga 

ahli, sehingga mengikuti tender itu perlu 

strategi tertentu (dalam 

  

Demikianlah yang terkait dengan keterbatasan 

tenaga ahli yang dimilikinya, disatu sisi 

Terlapor II mengikuti 4 paket tender dengan 

harapan dapat memiliki peluang memenangkan 



 

3.4.2

  

halaman 58 dari 511

sebanyak mungkin paket yang ditenderkan (4 

paket tersebut). Ternyata bersamaan dengan 

berjalannya waktu/proses tender Terlapor II 

hanya dapat menyiapkan 3 team tenaga ahli 

(karena tenaga ahli lain sudah dan sedang 

mengerjakan proyek

tersebut menjadi hal yang dilematis karena 

berarti Terlapor II harus rela akan kehilangan 1 

peluang menang. Oleh karena itu Terlapor II 

harus segera membuat simulasi ditempatkan di 

paket mana saja 3 team tenaga ahli tersebut. 

Jadi keputusan untuk menempatkan team 

tenaga ahli yang sama di paket II dan pa

tersebut didasari pada kondisi tersebut, bukan 

karena Terlapor II ingin memberikan peluang 

Terlapor III untuk memenangkan paket II.

3.4.2 Terhadap “Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 

1 paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 4 Paket 

Tender “. --------------------------------

a. Bahwa sama sekali tidak sesuai fakta 

kesimpulan Tim Investigator yang menyebut 

Terlapor II memajukan 1 paket daftar personil 

untuk 4 paket tender. Justru Terlapor II 

merupakan peserta tender yang memiliki dan 

menyiapkan daftar personil yang berbeda pada 

tiap-tiap paket tender. Jika terjadi daftar 

personil Termohon II di paket II sama dengan 

daftar personil pada paket IV hal tersebut 

karena Termohon II (juga) mempunyai 

keterbatasan personil, disinilah perlunya 

strategi. Karena Termohon II tidak mengetahui 

akan menang dipaket berapa sementara 

ketersediaan personil Termohon II terbatas 

maka cara mensiasatinya adalah dengan 

mengajukan daftar personil yang sama pada 

dua paket tender. Jadi kesamaan daftar 
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sebanyak mungkin paket yang ditenderkan (4 

t tersebut). Ternyata bersamaan dengan 

berjalannya waktu/proses tender Terlapor II 

hanya dapat menyiapkan 3 team tenaga ahli 

(karena tenaga ahli lain sudah dan sedang 

mengerjakan proyek-proyek lain), keadaan 

tersebut menjadi hal yang dilematis karena 

ti Terlapor II harus rela akan kehilangan 1 

peluang menang. Oleh karena itu Terlapor II 

harus segera membuat simulasi ditempatkan di 

paket mana saja 3 team tenaga ahli tersebut. 

Jadi keputusan untuk menempatkan team 

tenaga ahli yang sama di paket II dan paket IV 

tersebut didasari pada kondisi tersebut, bukan 

karena Terlapor II ingin memberikan peluang 

Terlapor III untuk memenangkan paket II.------- 

Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 

1 paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 4 Paket 

---------------------------------------------------- 

Bahwa sama sekali tidak sesuai fakta 

kesimpulan Tim Investigator yang menyebut 

Terlapor II memajukan 1 paket daftar personil 

untuk 4 paket tender. Justru Terlapor II 

merupakan peserta tender yang memiliki dan 

menyiapkan daftar personil yang berbeda pada 

tiap paket tender. Jika terjadi daftar 

personil Termohon II di paket II sama dengan 

daftar personil pada paket IV hal tersebut 

karena Termohon II (juga) mempunyai 

keterbatasan personil, disinilah perlunya 

strategi. Karena Termohon II tidak mengetahui 

an menang dipaket berapa sementara 

ketersediaan personil Termohon II terbatas 

maka cara mensiasatinya adalah dengan 

mengajukan daftar personil yang sama pada 

dua paket tender. Jadi kesamaan daftar 

 

sebanyak mungkin paket yang ditenderkan (4 

t tersebut). Ternyata bersamaan dengan 

berjalannya waktu/proses tender Terlapor II 

hanya dapat menyiapkan 3 team tenaga ahli 

(karena tenaga ahli lain sudah dan sedang 

proyek lain), keadaan 

tersebut menjadi hal yang dilematis karena 

ti Terlapor II harus rela akan kehilangan 1 

peluang menang. Oleh karena itu Terlapor II 

harus segera membuat simulasi ditempatkan di 

paket mana saja 3 team tenaga ahli tersebut. 

Jadi keputusan untuk menempatkan team 

ket IV 

tersebut didasari pada kondisi tersebut, bukan 

karena Terlapor II ingin memberikan peluang 

  

Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 

1 paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 4 Paket 

  

Bahwa sama sekali tidak sesuai fakta 

kesimpulan Tim Investigator yang menyebut 

Terlapor II memajukan 1 paket daftar personil 

untuk 4 paket tender. Justru Terlapor II 

merupakan peserta tender yang memiliki dan 

menyiapkan daftar personil yang berbeda pada 

tiap paket tender. Jika terjadi daftar 

personil Termohon II di paket II sama dengan 

daftar personil pada paket IV hal tersebut 

karena Termohon II (juga) mempunyai 

keterbatasan personil, disinilah perlunya 

strategi. Karena Termohon II tidak mengetahui 

an menang dipaket berapa sementara 

ketersediaan personil Termohon II terbatas 

maka cara mensiasatinya adalah dengan 

mengajukan daftar personil yang sama pada 

dua paket tender. Jadi kesamaan daftar 
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personil yang Terlapor II ajukan pada paket 

tender II dengan IV terjadi karena alasan

tersebut, sama sekali tidak disebabkan karena 

Termohon II bersekongkol dengan termohon 

lainnya dengan tujuan untuk memberikan 

peluang/kesempatan kepada peserta lain 

(Terlapor III) untuk memenangkan paket III;

b. Terlapor II sama sekali tidak mengerti dengan 

maksud dari kesimpulan tim Investigator 

halaman 28 hingga 31 tentang 

penempatan Daftar Personil pada Paket 

Tertentu“ dan kesimpulan yang berbunyi 

“...dengan adanya pernyataan masing

dari terlapor II s.d Terl

konsekuensi gugur dan memberikan 

kemenangan pada peserta tender yang memilih 

paket tertentu.”, apalagi dengan menjadikan 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

sebagai bukti. --------------------------------

Karena berita tersebut (yang formatnya sudah 

disediakan oleh Terlapor I) pada dasarnya 

hanya penegasan saja dari Terlapor II atas 

tenaga-tenaga ahli yang dipersiapkan benar 

dipergunakan untuk paket tersebut (pake

pembangunan jalan Pakupatan

paket jalan Hasyim Ashari);

c. Bahwa kesamaan alat

dipergunakan dalam pengerjaan paket

baik antara satu paket dengan paket yang lain 

atau kesamaan antar Terlapor pada dasarnya 

karena persyaratan yang diminta oleh Terlapor I 

adalah seperti itu. Terlapor II sama sekali tidak 

memahami mengapa Tim In

berpikiran bahwa kesamaan daftar alat antar 

Terlapor tersebut mengindikasinya adanya 

persekongkolan. Apakah maksud Tim 
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personil yang Terlapor II ajukan pada paket 

n IV terjadi karena alasan-alasan 

tersebut, sama sekali tidak disebabkan karena 

Termohon II bersekongkol dengan termohon 

lainnya dengan tujuan untuk memberikan 

peluang/kesempatan kepada peserta lain 

I) untuk memenangkan paket III; ---- 

sama sekali tidak mengerti dengan 

maksud dari kesimpulan tim Investigator 

halaman 28 hingga 31 tentang “Adanya 

penempatan Daftar Personil pada Paket 

dan kesimpulan yang berbunyi 

“...dengan adanya pernyataan masing-masing 

dari terlapor II s.d Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan 

kemenangan pada peserta tender yang memilih 

, apalagi dengan menjadikan 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

----------------------------------------- 

Karena berita tersebut (yang formatnya sudah 

eh Terlapor I) pada dasarnya 

hanya penegasan saja dari Terlapor II atas 

tenaga ahli yang dipersiapkan benar 

dipergunakan untuk paket tersebut (paket 

pembangunan jalan Pakupatan-Palima dan 

paket jalan Hasyim Ashari);  ----------------------- 

Bahwa kesamaan alat-alat yang akan 

dipergunakan dalam pengerjaan paket-paket 

baik antara satu paket dengan paket yang lain 

atau kesamaan antar Terlapor pada dasarnya 

karena persyaratan yang diminta oleh Terlapor I 

adalah seperti itu. Terlapor II sama sekali tidak 

memahami mengapa Tim Investigator 

berpikiran bahwa kesamaan daftar alat antar 

Terlapor tersebut mengindikasinya adanya 

persekongkolan. Apakah maksud Tim 

  

personil yang Terlapor II ajukan pada paket 

alasan 

tersebut, sama sekali tidak disebabkan karena 

Termohon II bersekongkol dengan termohon 

lainnya dengan tujuan untuk memberikan 

peluang/kesempatan kepada peserta lain 

  

sama sekali tidak mengerti dengan 

maksud dari kesimpulan tim Investigator 

“Adanya 

penempatan Daftar Personil pada Paket 

dan kesimpulan yang berbunyi 

masing 

apor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan 

kemenangan pada peserta tender yang memilih 

, apalagi dengan menjadikan 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

  

Karena berita tersebut (yang formatnya sudah 

eh Terlapor I) pada dasarnya 

hanya penegasan saja dari Terlapor II atas 

tenaga ahli yang dipersiapkan benar 

t 

dan 

  

kan 

paket 

baik antara satu paket dengan paket yang lain 

atau kesamaan antar Terlapor pada dasarnya 

karena persyaratan yang diminta oleh Terlapor I 

adalah seperti itu. Terlapor II sama sekali tidak 

vestigator 

berpikiran bahwa kesamaan daftar alat antar 

Terlapor tersebut mengindikasinya adanya 

persekongkolan. Apakah maksud Tim 



 

3.4.3

  

halaman 60 dari 511

Investigator seharusnya Terlapor II

harus mencantumkan alat

atau Terlapor II

mempergunakan alat

lebih tinggi dari yang dipersyaratkan Terlapor I 

agar tidak dicurigai melakukan 

persekongkolan? Jika anggapan Tim 

Investigator seperti itu maka jelas

pendapat itu tidak benar;

d. Sebagaimana yang telah Terla

bahwa karena Terlapor I selaku penyelenggara 

tender mensyaratkan daftar peralatan utama 

seperti itu maka Terlapor II (ingin 

memenangkan tender) maka tidak ada cara lain 

Terlapor II harus memenuhi hal yang 

dipersyaratkan. Menurut dugaan Terl

itulah yang menjadi alasan mengapa Terlapor 

III, IV dan V juga mencantumkan daftar alat 

utama sama persis dengan yang ditetapkan 

oleh Terlapor I, akibatnya seluruh daftar alat 

utama yang diajukan oleh Terlapor II

seluruhnya tidak ada yang ber

e. Dalam hal ini Terlapor II memiliki pandangan 

yang berbeda dengan Tim Investigator, justru 

dengan adanya kesamaan daftar alat yang akan 

dipergunakan tersebut membuktikan Terlapor 

II-V tidak bersekongkol bahkan tidak saling 

berkomunikasi sama sekali 

alat-alat yang akan dipergunakan;

f. Oleh karena itu sekali lagi Terlapor II menolak 

dan tidak sependapat dipergunakannya 

masalah “kesamaan daftar alat“ oleh Tim 

Investigator sebagai (salah satu) indikasi 

adanya persekongkolan.

3.4.3 Terhadap hal “Tidak Mengajukan Sanggahan 

Terkait Harga Penawaran Terendah
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Investigator seharusnya Terlapor II-Terlapor IV 

harus mencantumkan alat-alat yang berbeda?  

atau Terlapor II–Terlapor IV harus

mempergunakan alat-alat yang spesifikasinya 

lebih tinggi dari yang dipersyaratkan Terlapor I 

agar tidak dicurigai melakukan 

persekongkolan? Jika anggapan Tim 

Investigator seperti itu maka jelas bahwa 

pendapat itu tidak benar; --------------------------- 

Sebagaimana yang telah Terlapor I kemukakan 

bahwa karena Terlapor I selaku penyelenggara 

tender mensyaratkan daftar peralatan utama 

seperti itu maka Terlapor II (ingin 

memenangkan tender) maka tidak ada cara lain 

Terlapor II harus memenuhi hal yang 

dipersyaratkan. Menurut dugaan Terlapor II hal 

itulah yang menjadi alasan mengapa Terlapor 

III, IV dan V juga mencantumkan daftar alat 

utama sama persis dengan yang ditetapkan 

oleh Terlapor I, akibatnya seluruh daftar alat 

yang diajukan oleh Terlapor II-V 

luruhnya tidak ada yang berbeda; -------------- 

Dalam hal ini Terlapor II memiliki pandangan 

yang berbeda dengan Tim Investigator, justru 

dengan adanya kesamaan daftar alat yang akan 

ersebut membuktikan Terlapor 

V tidak bersekongkol bahkan tidak saling 

berkomunikasi sama sekali untuk menentukan 

alat yang akan dipergunakan; ---------------- 

Oleh karena itu sekali lagi Terlapor II menolak 

dan tidak sependapat dipergunakannya 

masalah “kesamaan daftar alat“ oleh Tim 

Investigator sebagai (salah satu) indikasi 

adanya persekongkolan. ---------------------------- 

Tidak Mengajukan Sanggahan 

Terkait Harga Penawaran Terendah“. ------------------ 

 

Terlapor IV 

alat yang berbeda?  

Terlapor IV harus 

alat yang spesifikasinya 

lebih tinggi dari yang dipersyaratkan Terlapor I 

agar tidak dicurigai melakukan 

persekongkolan? Jika anggapan Tim 

bahwa 

  

por I kemukakan 

bahwa karena Terlapor I selaku penyelenggara 

tender mensyaratkan daftar peralatan utama 

seperti itu maka Terlapor II (ingin 

memenangkan tender) maka tidak ada cara lain 

Terlapor II harus memenuhi hal yang 

apor II hal 

itulah yang menjadi alasan mengapa Terlapor 

III, IV dan V juga mencantumkan daftar alat 

utama sama persis dengan yang ditetapkan 

oleh Terlapor I, akibatnya seluruh daftar alat 

V 

  

Dalam hal ini Terlapor II memiliki pandangan 

yang berbeda dengan Tim Investigator, justru 

dengan adanya kesamaan daftar alat yang akan 

ersebut membuktikan Terlapor 

V tidak bersekongkol bahkan tidak saling 

untuk menentukan 

  

Oleh karena itu sekali lagi Terlapor II menolak 

dan tidak sependapat dipergunakannya 

masalah “kesamaan daftar alat“ oleh Tim 

Investigator sebagai (salah satu) indikasi 

  

Tidak Mengajukan Sanggahan 

  



 

 
 

3.4.4

halaman 61 dari 511

a. Seperti hal-hal yang lainnya pada bagian ini 

Tim Investigator juga melakukan pendekatan 

yang sama yaitu mempersoalkan hal yang tidak 

Terlapor II lakukan, kali ini Tim Investigator 

mempersoalkan mengapa Terlapor II tidak 

mengajukan san

terendah; --------------------------------

b. Sebagaimana yang telah diakui oleh Tim 

Investigator pada halaman 33 angka 3, Terlapor 

II melakukan sanggahan terhadap pengguguran 

atas dasar nilai teknis dibawah ambang batas. 

Kemudian yang dipermasalahkan oleh Tim 

Investigator adalah mengapa Terlapor II tidak 

menyinggung harga penawaran terendah?

c. Kesimpulan Tim Investigator tersebut hanya 

sekedar mencari-cari kesalahan Terlapor II saja. 

Bahwa tindakan Terlapor II yang (hanya) 

mengajukan sanggahan atas ambang 

batas/passing grade

Terlapor II digugurkan oleh Terlapor I karena 

“nilai teknis Terlapor II pada paket III dibawah 

ambang batas/passing grade

beralasan sanggahan Terlapor II tersebut. 

Seandainya Terlapor II digugurkan dengan 

alasan “harga penawaran” sudah pasti 

sanggahan yang Terlapor II ajukan 

mempertanyakan soal harga penawaran 

terendah. Justru akan menjadi pertanyaan 

besar dan aneh jika Terlapor II digugurkan 

karena passing grade

sanggahan mempersoalkan harga penawaran 

terendah.  --------------------------------

3.4.4 Terhadap “Membuat Harga Penawaran Menjadi 

Tidak Efisien Terhadap Paket Tertentu

a. Dalam Laporannya halaman 33 angka (4), 4 

Tim Investor yang menyebutkan bahwa Terlap
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hal yang lainnya pada bagian ini 

Tim Investigator juga melakukan pendekatan 

yang sama yaitu mempersoalkan hal yang tidak 

Terlapor II lakukan, kali ini Tim Investigator 

an mengapa Terlapor II tidak 

mengajukan sanggahan atas harga yang 

---------------------------------------------- 

imana yang telah diakui oleh Tim 

Investigator pada halaman 33 angka 3, Terlapor 

II melakukan sanggahan terhadap pengguguran 

atas dasar nilai teknis dibawah ambang batas. 

udian yang dipermasalahkan oleh Tim 

Investigator adalah mengapa Terlapor II tidak 

menyinggung harga penawaran terendah? ------ 

Kesimpulan Tim Investigator tersebut hanya 

cari kesalahan Terlapor II saja. 

Bahwa tindakan Terlapor II yang (hanya) 

gajukan sanggahan atas ambang 

passing grade disebabkan karena 

Terlapor II digugurkan oleh Terlapor I karena 

“nilai teknis Terlapor II pada paket III dibawah 

passing grade“, jadi sangat 

beralasan sanggahan Terlapor II tersebut. 

Terlapor II digugurkan dengan 

alasan “harga penawaran” sudah pasti 

sanggahan yang Terlapor II ajukan 

mempertanyakan soal harga penawaran 

terendah. Justru akan menjadi pertanyaan 

besar dan aneh jika Terlapor II digugurkan 

passing grade tetapi mengajukan 

sanggahan mempersoalkan harga penawaran 

---------------------------------------------- 

Membuat Harga Penawaran Menjadi 

Tidak Efisien Terhadap Paket Tertentu“. --------------- 

Dalam Laporannya halaman 33 angka (4), 4 

Tim Investor yang menyebutkan bahwa Terlapor 

  

hal yang lainnya pada bagian ini 

Tim Investigator juga melakukan pendekatan 

yang sama yaitu mempersoalkan hal yang tidak 

Terlapor II lakukan, kali ini Tim Investigator 

an mengapa Terlapor II tidak 

ggahan atas harga yang 

  

imana yang telah diakui oleh Tim 

Investigator pada halaman 33 angka 3, Terlapor 

II melakukan sanggahan terhadap pengguguran 

atas dasar nilai teknis dibawah ambang batas. 

udian yang dipermasalahkan oleh Tim 

Investigator adalah mengapa Terlapor II tidak 

  

Kesimpulan Tim Investigator tersebut hanya 

cari kesalahan Terlapor II saja. 

Bahwa tindakan Terlapor II yang (hanya) 

gajukan sanggahan atas ambang 

disebabkan karena 

Terlapor II digugurkan oleh Terlapor I karena 

“nilai teknis Terlapor II pada paket III dibawah 

“, jadi sangat 

beralasan sanggahan Terlapor II tersebut. 

Terlapor II digugurkan dengan 

alasan “harga penawaran” sudah pasti 

sanggahan yang Terlapor II ajukan 

mempertanyakan soal harga penawaran 

terendah. Justru akan menjadi pertanyaan 

besar dan aneh jika Terlapor II digugurkan 

ukan 

sanggahan mempersoalkan harga penawaran 

  

Membuat Harga Penawaran Menjadi 

  

Dalam Laporannya halaman 33 angka (4), 4 

or 
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II membuat harga penawaran

melakukan perhitungan yang berbeda dan lebih 

efisien di paket yang telah di

dimenangkannya, kesimpulan

setelah Tim Investigator membandingkan 

perhitungan dalam paket I dengan paket II; 

b. Dugaan Tim Investigator tersebut jelas 

tendensius dan tidak beralasan, karena 

sebagaimana diketahui bahwa Terlapor II 

mengikuti tender untuk 4 paket, dan 

memenangkan 2 paket tender yaitu paket I dan 

IV. Jika memang Tim Investigator menuduh 

Terlapor II melakukan persekongkolan dengan 

mengincar paket yang ingin dimenangkannya 

dengan membuat perhitungan yang lebih efisien 

mengapa Tim Investigator hanya 

membandingkan harga perhitungan antara 

paket I dengan paket II saja? Sedangkan 

gugurnya Terlapor II dalam pak

oleh tenaga ahli akan dipergunakan pada paket 

II tersebut akan dipergunakan pada paket IV, 

atau dengan kata lain gugurnya Terlapor II 

tidak disebabkan oleh harga 

tidak kompetitif. --------------------------------

Kemudian juga, jika mengikuti pola pikir 

Investigator yang mempergunakan perhitung 

yang efisien maka bisa muncul beberapa 

pertanyaan, antara lain mengapa Tim 

Investigator tidak membandingkan harga 

penawaran dan perhitungan harga pada paket 

III dan paket IV? (mengingat yang menang pada 

paket III dan IV bukan berdasarkan harga 

penawaran terendah).

Perlu diingat bahwa pada paket III Terlapor IV 

dinyatakan menang atas paket III dengan 

persentase harga sebesar 94.38%, sedangkan 
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II membuat harga penawaran-khususnya 

melakukan perhitungan yang berbeda dan lebih 

paket yang telah di incar untuk 

dimenangkannya, kesimpulan tersebut diambil 

setelah Tim Investigator membandingkan 

n dalam paket I dengan paket II;  ---- 

Dugaan Tim Investigator tersebut jelas 

tendensius dan tidak beralasan, karena 

sebagaimana diketahui bahwa Terlapor II 

mengikuti tender untuk 4 paket, dan 

memenangkan 2 paket tender yaitu paket I dan 

IV. Jika memang Tim Investigator menuduh 

kukan persekongkolan dengan 

mengincar paket yang ingin dimenangkannya 

dengan membuat perhitungan yang lebih efisien 

mengapa Tim Investigator hanya 

membandingkan harga perhitungan antara 

paket I dengan paket II saja? Sedangkan 

gugurnya Terlapor II dalam paket II disebabkan 

oleh tenaga ahli akan dipergunakan pada paket 

II tersebut akan dipergunakan pada paket IV, 

atau dengan kata lain gugurnya Terlapor II 

tidak disebabkan oleh harga penawaran yang 

-------------------------------------- 

Kemudian juga, jika mengikuti pola pikir Tim 

Investigator yang mempergunakan perhitung 

yang efisien maka bisa muncul beberapa 

pertanyaan, antara lain mengapa Tim 

Investigator tidak membandingkan harga 

penawaran dan perhitungan harga pada paket 

III dan paket IV? (mengingat yang menang pada 

II dan IV bukan berdasarkan harga 

penawaran terendah). ------------------------------- 

Perlu diingat bahwa pada paket III Terlapor IV 

dinyatakan menang atas paket III dengan 

persentase harga sebesar 94.38%, sedangkan 

 

susnya 

melakukan perhitungan yang berbeda dan lebih 

untuk 

tersebut diambil 

setelah Tim Investigator membandingkan 

  

Dugaan Tim Investigator tersebut jelas 

tendensius dan tidak beralasan, karena 

sebagaimana diketahui bahwa Terlapor II 

mengikuti tender untuk 4 paket, dan 

memenangkan 2 paket tender yaitu paket I dan 

IV. Jika memang Tim Investigator menuduh 

kukan persekongkolan dengan 

mengincar paket yang ingin dimenangkannya 

dengan membuat perhitungan yang lebih efisien 

mengapa Tim Investigator hanya 

membandingkan harga perhitungan antara 

paket I dengan paket II saja? Sedangkan 

et II disebabkan 

oleh tenaga ahli akan dipergunakan pada paket 

II tersebut akan dipergunakan pada paket IV, 

atau dengan kata lain gugurnya Terlapor II 

penawaran yang 

  

Tim 

Investigator yang mempergunakan perhitung 

yang efisien maka bisa muncul beberapa 

pertanyaan, antara lain mengapa Tim 

Investigator tidak membandingkan harga 

penawaran dan perhitungan harga pada paket 

III dan paket IV? (mengingat yang menang pada 

II dan IV bukan berdasarkan harga 

  

Perlu diingat bahwa pada paket III Terlapor IV 

dinyatakan menang atas paket III dengan 

persentase harga sebesar 94.38%, sedangkan 
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persentase harga penawaran Terlapor II sebesar 

92.79%. Demikian juga y

IV, Terlapor II dinyatakan menang padahal 

presentase harga penawarannya mencapai 

98.45% sementara persentase harga penawaran 

Terlapor IV lebih kecil yaitu 97.27

c. Juga, apakah karakteristik pekerjaan/proyek 

antara paket-paket terseb

sehingga perhitungan harga penawarannya bisa 

diberbandingkan begitu saja?

Sepertinya selama ini Tim Investigator tidak 

mempertimbangkan hal

Seandainya Tim Investigator berani untuk 

bersikap lebih obyektif tentunya Tim 

Investigator harus menyebutkan telah 

memeriksa ahli Konstruksi untuk memberikan 

penjelasan tentang karakteristik dari masing

masing paket pekerjaan untuk mengetahui 

dasar para Terlapor d

penawaran; --------------------------------

d. Sama sekali tidak benar jika untuk 

membuktikan adanya dugaan persekongkolan 

dengan membandingkan “harga penawaran dan 

perhitungan harga“ antara paket yang satu 

dengan paket lainnya. Pada dasarnya terjadinya 

perbedaan harga atau perhitungan harga 

antara satu pekerjaan/proyek dengan 

pekerjaan/proyek l

karena karakteristik, hambatan dan sebagainya 

antara paket pekerjaan/proyek yang satu 

dengan paket pekerjaan/proyek lainnya itu 

berbeda (walaupun seluruh paket merupakan 

pengerjaan pembangunan jalan raya), sehingga 

menghasilkan perhit

e. Selain itu Terlapor II juga memiliki beberapa 

team yang bertugas untuk membuat estimasi, 
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persentase harga penawaran Terlapor II sebesar 

92.79%. Demikian juga yang terjadi pada paket 

IV, Terlapor II dinyatakan menang padahal 

presentase harga penawarannya mencapai 

98.45% sementara persentase harga penawaran 

Terlapor IV lebih kecil yaitu 97.27%; ------------- 

Juga, apakah karakteristik pekerjaan/proyek 

paket tersebut sama persis 

sehingga perhitungan harga penawarannya bisa 

diberbandingkan begitu saja? ---------------------- 

Sepertinya selama ini Tim Investigator tidak 

mempertimbangkan hal-hal tersebut. 

Seandainya Tim Investigator berani untuk 

bersikap lebih obyektif tentunya Tim 

ator harus menyebutkan telah 

memeriksa ahli Konstruksi untuk memberikan 

penjelasan tentang karakteristik dari masing-

masing paket pekerjaan untuk mengetahui 

dasar para Terlapor dalam menghitung harga 

-------------------------------------------- 

Sama sekali tidak benar jika untuk 

an adanya dugaan persekongkolan 

dengan membandingkan “harga penawaran dan 

perhitungan harga“ antara paket yang satu 

dengan paket lainnya. Pada dasarnya terjadinya 

perbedaan harga atau perhitungan harga 

antara satu pekerjaan/proyek dengan 

pekerjaan/proyek lainnya itu disebabkan 

karena karakteristik, hambatan dan sebagainya 

antara paket pekerjaan/proyek yang satu 

dengan paket pekerjaan/proyek lainnya itu 

berbeda (walaupun seluruh paket merupakan 

pengerjaan pembangunan jalan raya), sehingga 

n perhitungan yang berbeda pula; - 

Selain itu Terlapor II juga memiliki beberapa 

team yang bertugas untuk membuat estimasi, 

  

persentase harga penawaran Terlapor II sebesar 

ang terjadi pada paket 

IV, Terlapor II dinyatakan menang padahal 

presentase harga penawarannya mencapai 

98.45% sementara persentase harga penawaran 

  

Juga, apakah karakteristik pekerjaan/proyek 

ut sama persis 

sehingga perhitungan harga penawarannya bisa 

  

Sepertinya selama ini Tim Investigator tidak 

hal tersebut. 

Seandainya Tim Investigator berani untuk 

bersikap lebih obyektif tentunya Tim 

ator harus menyebutkan telah 

memeriksa ahli Konstruksi untuk memberikan 

-

masing paket pekerjaan untuk mengetahui 

alam menghitung harga 

  

Sama sekali tidak benar jika untuk 

an adanya dugaan persekongkolan 

dengan membandingkan “harga penawaran dan 

perhitungan harga“ antara paket yang satu 

dengan paket lainnya. Pada dasarnya terjadinya 

perbedaan harga atau perhitungan harga 

antara satu pekerjaan/proyek dengan 

ainnya itu disebabkan 

karena karakteristik, hambatan dan sebagainya 

antara paket pekerjaan/proyek yang satu 

dengan paket pekerjaan/proyek lainnya itu 

berbeda (walaupun seluruh paket merupakan 

pengerjaan pembangunan jalan raya), sehingga 

   

Selain itu Terlapor II juga memiliki beberapa 

team yang bertugas untuk membuat estimasi, 



 

3.5 Kesimpulan 

Terlapor II meno

yang dibangun dan dipergunakan oleh Tim Investigator untuk 

menunjukkan adanya persekongkolan antara para Terlapor 

dalam 4 paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan da

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten.

Berdasarkan alasan

Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk 

menolak Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator 

dan selanjutnya memutuskan untuk menghentikan 

pemeriksaan perkara ini atau

pemeriksaan perkara ini ke tingkat Pemeriksaan Lanjutan.
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analisis dan melakukan perhitungan atas harga 

penawaran yang akan diajukan dalam setiap 

tender yang akan diikuti Terlapor II. Seringkali 

dalam waktu yang hampir bersamaan Terlapor 

II akan mengikuti puluhan paket tender dalam 

berbagai jenis pekerjaan (jalan, jembatan, 

gedung perkantoran, apartemen dan 

sebagainya) di seluruh wilayah Indonesia, jadi 

bisa dibayangkan kesibukan team analisis 

tersebut. Sehingga tidak tertutup kemungkinan 

terjadi perbedaan, ketidakseragaman atau 

kesalahan-kesalahan perhitungan pada saat 

membuat perhitungan harga penawaran. Yang 

pasti jika kemudian ada perbedaan cara dan 

hasil perhitungan dari satu paket tender 

dengan paket tender yang lain untuk pekerjaan 

yang sejenis hal itu sama sekali tidak 

dimaksudkan untuk bersekongkol dengan 

peserta tender yang lain atau untuk memberi 

peluang kepada peserta tender lain untuk 

memenangkan suatu paket.

Kesimpulan  --------------------------------

Terlapor II menolak dengan tegas seluruh asumsi

yang dibangun dan dipergunakan oleh Tim Investigator untuk 

menunjukkan adanya persekongkolan antara para Terlapor 

dalam 4 paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan da

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten. --------------------------------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut 

Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk 

menolak Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator 

dan selanjutnya memutuskan untuk menghentikan 

pemeriksaan perkara ini atau

pemeriksaan perkara ini ke tingkat Pemeriksaan Lanjutan.
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analisis dan melakukan perhitungan atas harga 

penawaran yang akan diajukan dalam setiap 

tender yang akan diikuti Terlapor II. Seringkali 

am waktu yang hampir bersamaan Terlapor 

II akan mengikuti puluhan paket tender dalam 

berbagai jenis pekerjaan (jalan, jembatan, 

gedung perkantoran, apartemen dan 

sebagainya) di seluruh wilayah Indonesia, jadi 

bisa dibayangkan kesibukan team analisis 

ut. Sehingga tidak tertutup kemungkinan 

terjadi perbedaan, ketidakseragaman atau 

kesalahan perhitungan pada saat 

membuat perhitungan harga penawaran. Yang 

pasti jika kemudian ada perbedaan cara dan 

hasil perhitungan dari satu paket tender 

paket tender yang lain untuk pekerjaan 

yang sejenis hal itu sama sekali tidak 

dimaksudkan untuk bersekongkol dengan 

peserta tender yang lain atau untuk memberi 

peluang kepada peserta tender lain untuk 

memenangkan suatu paket. ------------------------ 

-------------------------------------------------------------  

lak dengan tegas seluruh asumsi-asumsi 

yang dibangun dan dipergunakan oleh Tim Investigator untuk 

menunjukkan adanya persekongkolan antara para Terlapor 

dalam 4 paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

--------------------------------------------------------  

alasan tersebut di atas maka dengan ini 

Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk 

menolak Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator 

dan selanjutnya memutuskan untuk menghentikan 

pemeriksaan perkara ini atau tidak meningkatkan 

pemeriksaan perkara ini ke tingkat Pemeriksaan Lanjutan. ---- 

 

analisis dan melakukan perhitungan atas harga 

penawaran yang akan diajukan dalam setiap 

tender yang akan diikuti Terlapor II. Seringkali 

am waktu yang hampir bersamaan Terlapor 

II akan mengikuti puluhan paket tender dalam 

berbagai jenis pekerjaan (jalan, jembatan, 

gedung perkantoran, apartemen dan 

sebagainya) di seluruh wilayah Indonesia, jadi 

bisa dibayangkan kesibukan team analisis 

ut. Sehingga tidak tertutup kemungkinan 

terjadi perbedaan, ketidakseragaman atau 

kesalahan perhitungan pada saat 

membuat perhitungan harga penawaran. Yang 

pasti jika kemudian ada perbedaan cara dan 

hasil perhitungan dari satu paket tender 

paket tender yang lain untuk pekerjaan 

yang sejenis hal itu sama sekali tidak 

dimaksudkan untuk bersekongkol dengan 

peserta tender yang lain atau untuk memberi 

peluang kepada peserta tender lain untuk 

  

 

asumsi 

yang dibangun dan dipergunakan oleh Tim Investigator untuk 

menunjukkan adanya persekongkolan antara para Terlapor 

dalam 4 paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina 

n 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

 

maka dengan ini 

Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk 

menolak Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator 

dan selanjutnya memutuskan untuk menghentikan 

tidak meningkatkan 

  



 

 
 

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor I

surat Kuasa Khusus 

14 Maret 2018

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

Susanto, S.H., dan 

Kantor Hukum 

L’Avenue Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu 

Kavling 16, Jakarta Selatan 12780 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

berikut (vide 

4.1 Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan/ Pembelaan Adalah 

Bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Bahwa berdasarkan ketentuan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010

sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan

mengajukan:

a.

b.

c.

Bertitik

penyampaian tanggapan/pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan tanggapan/pembelaan ini adalah 

process of law

4.2 Pokok

4.2.1
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Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor III dan dalam hal ini berdasarkan 

surat Kuasa Khusus Nomor Kadiv.LG/PHH.675/sk/32/2018

14 Maret 2018 yang memberi kuasa kepada 

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

Susanto, S.H., dan Areta Artauli, S.H., para Advokat yang berkantor di 

Kantor Hukum Hendi Gandasmiri & Lawyers

L’Avenue Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu 

Kavling 16, Jakarta Selatan 12780 telah menyampaikan tanggapan 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

vide bukti TIII.1 dan TIII.2): --------------------------------

Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan/ Pembelaan Adalah 

Bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Bahwa berdasarkan ketentuan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 tentang tata cara penanganan perkara menyatakan 

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

“Dalam pemeriksaan pendahuluan

mengajukan:  --------------------------------

a. Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;

b. Nama saksi dan nama ahli; dan

c. Surat dan/atau dokumen lainnya.”

Bertitik tolak dari ketentuan

penyampaian tanggapan/pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan tanggapan/pembelaan ini adalah 

process of law.  --------------------------------

Pokok-Pokok Tanggapan/Pembelaan

4.2.1 Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara horizontal dengan 

pelaku usaha lain untuk mengatur dan 

menentukan pemenang tender
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Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

I dan dalam hal ini berdasarkan 

Nomor Kadiv.LG/PHH.675/sk/32/2018 tanggal 

yang memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., 

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

, para Advokat yang berkantor di 

Hendi Gandasmiri & Lawyers, yang beralamat di 

L’Avenue Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu 

telah menyampaikan tanggapan 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

------------------------------------------  

Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan/ Pembelaan Adalah 

Bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara  ---------------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

tentang tata cara penanganan perkara menyatakan 

-------------------------------------------------------- 

pendahuluan, Terlapor dapat 

--------------------------------------------------------------------------- 

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;  ------------------------ 

dan  ---------------------------------------- 

Surat dan/atau dokumen lainnya.” ------------------------------------ 

tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, 

penyampaian tanggapan/pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan tanggapan/pembelaan ini adalah due 

--------------------------------------------------------- 

Pembelaan  ------------------------------  

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara horizontal dengan 

pelaku usaha lain untuk mengatur dan 

menentukan pemenang tender ------------------------  

  

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

I dan dalam hal ini berdasarkan 

nggal 

Hendi Gandasmiri, S.H., 

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

, para Advokat yang berkantor di 

beralamat di 

L’Avenue Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu 

telah menyampaikan tanggapan 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

 

Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan/ Pembelaan Adalah 

Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

 

raturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

tentang tata cara penanganan perkara menyatakan 

  

dapat 

  

  

  

  

ketentuan pasal di atas, 

penyampaian tanggapan/pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

due 

  

 

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara horizontal dengan 

pelaku usaha lain untuk mengatur dan 
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Terlapor III keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada halaman 

21 sampai dengan halaman 25 dan halaman 28 

sampai dengan halaman 39 dalam Lapora

Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, t

persekongkolan Horizontal, dengan dasar alasan 

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

a. Dalil Tim Investigator Mengenai Persekongkolan 

Horizontal Yang Dikaitkan Dengan “Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu” Sama Sekali Tidak Terbukti.

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

Tim Investigator Perkara Nomor 07/KPPU

I/2017, dalam poin 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31, yang pada intinya 

Tim Investigator menyatakan adanya 

persekongkolan Horizontal yang dikaitkan 

dengan “adanya penempatan daftar personil 

pada paket tertentu”, berdasarkan fakta

dan dasar alasan sebagai berikut: 

i. Tim Investigator sama sekali tidak mampu 

membuktikan bahwa fakta

penempatan personil merupakan tindakan 

pelanggaran persekon

karena Kesimpulan/Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator terkait 

dengan “adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu” tidak ada 

hubungannya dan tidak ada relevansinya 

dengan dokumen

yang disampa

Sehingga Tim Investigator hanya 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan ha

cari kesalahan saja
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rlapor III keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada halaman 

21 sampai dengan halaman 25 dan halaman 28 

sampai dengan halaman 39 dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, tentang dugaan 

persekongkolan Horizontal, dengan dasar alasan 

-----------------------------------------  

alil Tim Investigator Mengenai Persekongkolan 

Horizontal Yang Dikaitkan Dengan “Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu” Sama Sekali Tidak Terbukti. -----------  

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

Tim Investigator Perkara Nomor 07/KPPU-

I/2017, dalam poin 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31, yang pada intinya 

Tim Investigator menyatakan adanya 

persekongkolan Horizontal yang dikaitkan 

n “adanya penempatan daftar personil 

pada paket tertentu”, berdasarkan fakta-fakta 

dan dasar alasan sebagai berikut:  ---------------- 

Tim Investigator sama sekali tidak mampu 

membuktikan bahwa fakta-fakta adanya 

penempatan personil merupakan tindakan 

pelanggaran persekongkolan horizontal, 

karena Kesimpulan/Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator terkait 

dengan “adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu” tidak ada 

hubungannya dan tidak ada relevansinya 

dengan dokumen-dokumen dan fakta-fakta 

yang disampaikan oleh Tim Investigator. 

Sehingga Tim Investigator hanya 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja; ---------------------------- 

 

rlapor III keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada halaman 

21 sampai dengan halaman 25 dan halaman 28 

n 

-

entang dugaan 

persekongkolan Horizontal, dengan dasar alasan 

 

alil Tim Investigator Mengenai Persekongkolan 

Horizontal Yang Dikaitkan Dengan “Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

 

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

-

I/2017, dalam poin 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31, yang pada intinya 

Tim Investigator menyatakan adanya 

persekongkolan Horizontal yang dikaitkan 

n “adanya penempatan daftar personil 

fakta 

  

Tim Investigator sama sekali tidak mampu 

fakta adanya 

penempatan personil merupakan tindakan 

gkolan horizontal, 

karena Kesimpulan/Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator terkait 

dengan “adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu” tidak ada 

hubungannya dan tidak ada relevansinya 

fakta 

ikan oleh Tim Investigator. 

Sehingga Tim Investigator hanya 

dugaan dan 

-
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ii. Bahwa ternyata fakta

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Per

Nomor 07/KPPU

Maret 2018, angka 2 halaman 30, yang 

menyebutkan adanya Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015 yang ditandatangani oleh 

Terlapor I d

dokumen yang memang diwajibkan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA, karena 

pada paket 2 itulah Terlapor III mampu 

menyampaikan harga terendah dan 

Terlapor III hanya mampu mengajukan 1 

tim tenaga ahli saja. 

Perlu Terlapor III k

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 

Terlapor III dan Terlapor I pada acara 

klarifikasi sesuai dengan Surat undangan 

dari Terlapor I kepada Terlapor III No. 

027/3042099/Ralat/UND.Kla/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015, Perihal: Ralat 

Undangan Klarifikasi Harga Penawaran 

dan Tenaga Ahli, tertanggal 27 April 2015.

Sehingga dengan demikian, dalil Tim 

Investigator mengenai dugaan persekongkolan 

horizontal terkait dengan “adanya penempatan 

daftar personil 

hukum (Ipso Jure

b. Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Penempatan 

Daftar Personil Inti Yang Dilakukan Oleh 

Terlapor III Pada Seluruh Paket Tender. 
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Bahwa ternyata fakta-fakta yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, angka 2 halaman 30, yang 

menyebutkan adanya Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA-

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015 yang ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor III, merupakan 

dokumen yang memang diwajibkan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA, karena 

pada paket 2 itulah Terlapor III mampu 

menyampaikan harga terendah dan 

Terlapor III hanya mampu mengajukan 1 

tim tenaga ahli saja.  --------------------------- 

Perlu Terlapor III kemukakan juga bahwa, 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 

Terlapor III dan Terlapor I pada acara 

klarifikasi sesuai dengan Surat undangan 

dari Terlapor I kepada Terlapor III No. 

027/3042099/Ralat/UND.Kla/POKJA-

BMTR.004/ULP/2015, Perihal: Ralat 

Undangan Klarifikasi Harga Penawaran 

Ahli, tertanggal 27 April 2015. 

Sehingga dengan demikian, dalil Tim 

Investigator mengenai dugaan persekongkolan 

horizontal terkait dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, demi 

Ipso Jure) sama sekali tidak terbukti. -- 

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Penempatan 

Daftar Personil Inti Yang Dilakukan Oleh 

Terlapor III Pada Seluruh Paket Tender.  ---------  

  

fakta yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

kara 

I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, angka 2 halaman 30, yang 

menyebutkan adanya Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015 yang ditandatangani oleh 

an Terlapor III, merupakan 

dokumen yang memang diwajibkan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA, karena 

pada paket 2 itulah Terlapor III mampu 

menyampaikan harga terendah dan 

Terlapor III hanya mampu mengajukan 1 

  

emukakan juga bahwa, 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 

Terlapor III dan Terlapor I pada acara 

klarifikasi sesuai dengan Surat undangan 

dari Terlapor I kepada Terlapor III No. 

BMTR.004/ULP/2015, Perihal: Ralat 

Undangan Klarifikasi Harga Penawaran 

  

Sehingga dengan demikian, dalil Tim 

Investigator mengenai dugaan persekongkolan 

horizontal terkait dengan “adanya penempatan 

pada paket tertentu”, demi 

  

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Penempatan 

Daftar Personil Inti Yang Dilakukan Oleh 
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Bahwa Terlapor III 

tim Investigator dalam poin 8 halaman 21 

sampai dengan halaman 23 dan poin 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU

menyatakan adanya persekong

terkait dengan adanya kesengajaan 

mengajukan 1 (satu) paket daftar personil 

untuk 4 paket tender, dengan fakta

dasar alasan sebagai berikut:

i. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

untuk setiap Paket Tender y

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.

ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

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

“Memiliki/men

Teknis/Terampil sebagai Person

bidang keahlian/

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

dibutuhkan sebagai berikut:
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Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim Investigator dalam poin 8 halaman 21 

sampai dengan halaman 23 dan poin 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan adanya kesengajaan 

mengajukan 1 (satu) paket daftar personil 

untuk 4 paket tender, dengan fakta-fakta dan 

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

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

untuk setiap Paket Tender yang diikuti.  --- 

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

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

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.” ---- 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

------------------------------------------- 

menyampaikan Daftar Tenaga 

Terampil sebagai Personil Inti sesuai 

bidang keahlian/keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

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

 

menolak dengan tegas dalil 

tim Investigator dalam poin 8 halaman 21 

sampai dengan halaman 23 dan poin 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

I/2017, yang pada intinya 

kolan horizontal 

terkait dengan adanya kesengajaan 

mengajukan 1 (satu) paket daftar personil 

fakta dan 

  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

  

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

  

yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

  

IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

  

yampaikan Daftar Tenaga 

il Inti sesuai 

keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

  



 

 
 

No. Tenaga Ahli (TA) 
yang dibutuhkan

1. General Super 

2. 

3. 
Struktur Jalan

4. Manager Petugas 

5. Manager Kuantitas

6. 

7. 
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Tenaga Ahli (TA) 
yang dibutuhkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Minimal 
General Super 

Intendent 
S2 Teknik 

Sipil 

Site Manager S1 Teknik 
Sipil 

Manager Ahli 
Struktur Jalan 

S1 Teknik 
Sipil 

Manager Petugas 
Kendali Mutu 

S1 Teknik 
Sipil 

Manager Kuantitas S1 Teknik 
Sipil 

Manager K3 S1 Teknik 
Sipil 

Surveyor S1 Geodesi

 

iii. Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I sangat sulit 

dipenuhi karena personil tenaga ahli 

General Super 

yang dipersyaratkan berpendidikan S2 

Teknik Sipil, memiliki sertifikat SKA Ahli 

Utama Jalan dan SKA Ahli Utama 

Manajemen Proyek dengan pengalaman 10 

tahun, yang dimiliki oleh Terlapor III pada 

saat tender tersebut dilaksanakan 

2015), sangat terbatas jumlahnya

iv. Oleh karena itu, tindakan Terlapor III yang 

hanya mampu membentuk 1 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender, 

adalah didasarkan pada fakta yang 
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Pendidikan 
Pengalaman 

Minimal 
Tenaga Ahli 

Profesi 
Keahlian/ 

Keterampilan 
S2 Teknik 10 Tahun SKA Ahli 

Utama Jalan 
dan SKA Ahli 

Utama 
Manajemen 

Proyek 
S1 Teknik 10 Tahun SKA Ahli 

Utama dan 
SKA Ahli 
Utama 

Manajemen 
Proyek 

S1 Teknik 8 Tahun SKA Ahli 
Madya 

S1 Teknik 8 Tahun SKA Ahli 
Madya 

S1 Teknik 8 Tahun SKA Ahli 
Madya 

S1 Teknik 8 Tahun SKA Ahli 
Madya K3 

S1 Geodesi 8 Tahun SKA Ahli 
Madya 

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I sangat sulit 

dipenuhi karena personil tenaga ahli 

General Super Intendent dengan kualifikasi 

yang dipersyaratkan berpendidikan S2 

Teknik Sipil, memiliki sertifikat SKA Ahli 

Utama Jalan dan SKA Ahli Utama 

Manajemen Proyek dengan pengalaman 10 

tahun, yang dimiliki oleh Terlapor III pada 

saat tender tersebut dilaksanakan (tahun 

015), sangat terbatas jumlahnya; ---------- 

Oleh karena itu, tindakan Terlapor III yang 

hanya mampu membentuk 1 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender, 

adalah didasarkan pada fakta yang 

  

 

Utama Jalan 
dan SKA Ahli 

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I sangat sulit 

dipenuhi karena personil tenaga ahli 

Intendent dengan kualifikasi 

yang dipersyaratkan berpendidikan S2 

Teknik Sipil, memiliki sertifikat SKA Ahli 

Utama Jalan dan SKA Ahli Utama 

Manajemen Proyek dengan pengalaman 10 

tahun, yang dimiliki oleh Terlapor III pada 

(tahun 

  

Oleh karena itu, tindakan Terlapor III yang 

hanya mampu membentuk 1 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender, 

adalah didasarkan pada fakta yang 
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sebenarnya dari ketersediaan Tim Personil 

Inti yang ada pa

v. Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

menyatakan sebagai berikut:

“apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?” 
 

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing-masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sam

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.”
 

Mohon Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

(Aanwijzing) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang (

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

berbeda pada tiap

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran pun yang dilakukan 

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

personil inti. 
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sebenarnya dari ketersediaan Tim Personil 

da pada Terlapor III;  -------------- 

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (Aanwijzing), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

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

apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?”  ------------------

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.” -- 

Mohon Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang (Prima Facie) bahwa 

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

beda pada tiap-tiap paketnya.  ----------- 

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran pun yang dilakukan 

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

 ------------------------------------- 

 

sebenarnya dari ketersediaan Tim Personil 

  

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

  

apakah personil boleh sama untuk satu 

------------------  

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

a 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

    

Mohon Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

) bahwa 

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

  

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran pun yang dilakukan 

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 
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Oleh karena Terlapor III sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 1 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

demi hukum (

III yang hanya mampu membentuk 1 tim 

personil Inti terhadap selu

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggara

vi. Perlu Terlapor

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel-tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

Pelanggaran, sesuai dengan fakta

sebagai berikut:

1) Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

2) Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

3) Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat 

4) Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender. 

Bagaimana mungkin Terlapor II sampai 

dengan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti ya

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

sekali berbeda?

Berdasarkan fakta

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 
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Oleh karena Terlapor III sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 1 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

demi hukum (Ipso Jure) tindakan Terlapor 

III yang hanya mampu membentuk 1 tim 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran; ------------------------- 

Terlapor III kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

ggaran, sesuai dengan fakta-fakta 

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

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; -------- 

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;  ------- 

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; dan -- 

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender.  ------- 

Bagaimana mungkin Terlapor II sampai 

dengan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

sekali berbeda? --------------------------------- 

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

  

Oleh karena Terlapor III sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 1 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

) tindakan Terlapor 

III yang hanya mampu membentuk 1 tim 

ruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

  

III kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

fakta 

  

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

  

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

  

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

   

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

  

Bagaimana mungkin Terlapor II sampai 

dengan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

ng diajukan oleh 

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

  

fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 
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terdapat persekongkolan horizontal dalam 

penempatan daftar p

oleh Terlapor III pada seluruh paket tender, 

demi hukum (Ipso Jure

terbukti.--------------------------------

c. Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor III Pada 

Seluruh Paket Tender. 

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam poin 9 halaman 23 

sampai dengan halaman 24 dan poin 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan penempatan daftar peralatan 

utama yang diajukan oleh masing

Terlapor dalam tender perkara 

sama, dengan fakta

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

i. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.”

ii. Selanjutnya, ketentuan Bab IV, h

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

“Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

  

511 

SALINAN 

terdapat persekongkolan horizontal dalam 

penempatan daftar personil inti yang dilakukan 

oleh Terlapor III pada seluruh paket tender, 

Ipso Jure) sama sekali tidak 

------------------------------------------------ 

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor III Pada 

t Tender.  ------------------------------  

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam poin 9 halaman 23 

sampai dengan halaman 24 dan poin 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

an adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan penempatan daftar peralatan 

utama yang diajukan oleh masing-masing 

Terlapor dalam tender perkara a quo adalah 

sama, dengan fakta-fakta dan dasar hukum 

--------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

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

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.”   ---- 

Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

 

terdapat persekongkolan horizontal dalam 

ersonil inti yang dilakukan 

oleh Terlapor III pada seluruh paket tender, 

) sama sekali tidak 

  

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor III Pada 

 

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam poin 9 halaman 23 

sampai dengan halaman 24 dan poin 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

I/2017, yang pada intinya 

an adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan penempatan daftar peralatan 

masing 

adalah 

fakta dan dasar hukum 

  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

  

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

  

uruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut: 

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 



 

 
 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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kemampuan untuk menyediakan

fasilitas/peralatan/ perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan sur

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu:

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam

Bulldozer 100-150HP 

Compressor 4000-6500 
L/M 

5000,0

Dump Truck 
Dump Truck 

Excavator 80-140 HP 

Generator Set 135 KVA

Motor Grader > 100 HP 

Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3 

Tandem Roller 6.8 T 

Vibratory Roller 5-8 T 

Water Tanker 3000-4500 
L 

4,000 Liter

Concrete Pan Mixer 1.000 Liter

Concrete Breaker 20 M3/Jam

Truck Mixer (Agitator) 

iii. Sesuai dengan ketentuan

tersebut di atas, maka telah 

jelas dan tegas (

peserta tender termasuk Terlapor III wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

III sudah tentu mengajukan 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Doku

Secara Elektronik
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kemampuan untuk menyediakan

fasilitas/peralatan/ perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu:  -------- 

Kapasitas Jumlah Alat 
Minimal (Unit) 

30,0 M3/Jam 1 

- 2 

5000,0- 2 

8 Ton 10 
10 Ton 15 

0,9 M3 4 

135 KVA 2 

- 4 

1,5 M3 4 

8,1 Ton 4 

7,1 Ton 4 

4,000 Liter 4 

1.000 Liter 1 

20 M3/Jam 1 

6 M3 10 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (ekspressis verbis), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor III wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

III sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik;  ----------------------------- 

  

kemampuan untuk menyediakan 

fasilitas/peralatan/ perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

at kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

  

ketentuan 

terlihat secara 

), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor III wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

men Pengadaan 
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iv. Apabila peserta tender termasuk Terlapor 

III tidak mengajukan daftar 

sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

peserta tender tersebut termasuk Terlapor 

III tidak memenuhi kualifikasi dan 

kemungkinan akan kalah dalam tender

v. Selain dari pada itu, perlu Terlapor III 

kemukakan juga bahwa oleh karena tim 

personil inti yang diajukan oleh Terlapor III 

hanya berjumlah 1 tim saja, maka Terlapor 

III juga mengajukan peralatan dengan 

jumlah minimal sesuai dengan ketentuan 

Bab IV, huruf D, angka 10, tentang 

Persyaratan Kualifikasi, Standar Doku

Pengadaan Secara Elektronik

vi. Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor III yang 

mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pen

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan.

Berdasarkan fakta

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

yang diajukan oleh masing

dalam tender perkara 

hukum (Ipso Jure

d. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Tidak Mengajukan Sanggahan Harga 
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Apabila peserta tender termasuk Terlapor 

III tidak mengajukan daftar peralatan 

sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

peserta tender tersebut termasuk Terlapor 

III tidak memenuhi kualifikasi dan 

ngkinan akan kalah dalam tender;  -- 

Selain dari pada itu, perlu Terlapor III 

kemukakan juga bahwa oleh karena tim 

yang diajukan oleh Terlapor III 

hanya berjumlah 1 tim saja, maka Terlapor 

III juga mengajukan peralatan dengan 

jumlah minimal sesuai dengan ketentuan 

Bab IV, huruf D, angka 10, tentang 

Persyaratan Kualifikasi, Standar Dokumen 

Pengadaan Secara Elektronik; ---------------- 

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor III yang 

mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan. -------------------------------- 

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

ng diajukan oleh masing-masing Terlapor 

dalam tender perkara a quo adalah sama, demi 

Ipso Jure) sama sekali tidak terbukti. ---

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Tidak Mengajukan Sanggahan Harga 

 

Apabila peserta tender termasuk Terlapor 

peralatan 

sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

peserta tender tersebut termasuk Terlapor 

III tidak memenuhi kualifikasi dan 

  

Selain dari pada itu, perlu Terlapor III 

kemukakan juga bahwa oleh karena tim 

yang diajukan oleh Terlapor III 

hanya berjumlah 1 tim saja, maka Terlapor 

III juga mengajukan peralatan dengan 

jumlah minimal sesuai dengan ketentuan 

Bab IV, huruf D, angka 10, tentang 

men 

  

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor III yang 

mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

gadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

  

fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

masing Terlapor 

adalah sama, demi 

---  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Tidak Mengajukan Sanggahan Harga 
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Penawaran Terendah Sama Sekali Tidak 

Terbukti.  --------------------------------

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam poin 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan tidak mengajukan sanggahan 

harga penawaran terendah sama sekali tidak 

terbukti, berdasarkan fakta

alasan sebagai berikut:

i. Bahwa proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terla

Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam prosedur 

pengadaan. Hal itu dibuktikan dengan 

fakta bahwa Terlapor III merupakan 

peserta tender yang menang pada paket 2, 

karena harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor III di pos

dari penawar lainnya.

ii. Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenan

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”

Sesuai dengan ketentuan tersebut 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 
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Penawaran Terendah Sama Sekali Tidak 

----------------------------------------------  

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam poin 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 

I/2017, yang pada intinya 

akan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan tidak mengajukan sanggahan 

harga penawaran terendah sama sekali tidak 

terbukti, berdasarkan fakta-fakta dan dasar 

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

Bahwa proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan dalam prosedur 

pengadaan. Hal itu dibuktikan dengan 

fakta bahwa Terlapor III merupakan 

peserta tender yang menang pada paket 2, 

karena harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor III di posisi paling rendah 

dari penawar lainnya. -------------------------- 

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

------------------------------------------- 

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada POKJA ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”  - 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

  

Penawaran Terendah Sama Sekali Tidak 

 

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam poin 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 

I/2017, yang pada intinya 

akan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan tidak mengajukan sanggahan 

harga penawaran terendah sama sekali tidak 

fakta dan dasar 

  

Bahwa proses penetapan pemenang tender 

por I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan dalam prosedur 

pengadaan. Hal itu dibuktikan dengan 

fakta bahwa Terlapor III merupakan 

peserta tender yang menang pada paket 2, 

karena harga penawaran yang diajukan 

isi paling rendah 

  

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

  

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

  

, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 
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(Expressis Verbis

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

dilakukan.  --------------------------------

Berdasarkan fakta

karena proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan ketentuan

ketentuan dalam prosedur pengadaan, serta 

sanggahan bukanlah suatu hal yang wajib 

dilakukan, maka dalil tim Investigator yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah, demi hukum (

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

e. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan A

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

Terhadap Paket Tertentu Yang Ingin 

Dimenangkan, Sama Sekali Tidak Terbukti

Terlapor III menolak dengan tegas da

Investigator dalam poin 13.2, angka (4) 

halaman 33 sampai dengan halaman 39 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi efisien terhadap paket tertentu yang 

ingin dimenangkan, berdasa

dan dasar hukum sebagai berikut:

i. Bahwa Terlapor III dalam mengajukan 

penawaran, sama sekali tidak mengetahui 

pada paket mana yang akan dimenangkan, 
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Expressis Verbis) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

--------------------------------------- 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh 

karena proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam prosedur pengadaan, serta 

sanggahan bukanlah suatu hal yang wajib 

ukan, maka dalil tim Investigator yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah, demi hukum (Ipso Jure) sama sekali 

---------------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

Terhadap Paket Tertentu Yang Ingin 

Dimenangkan, Sama Sekali Tidak Terbukti -----  

Terlapor III menolak dengan tegas dalil tim 

nvestigator dalam poin 13.2, angka (4) 

3 sampai dengan halaman 39 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi efisien terhadap paket tertentu yang 

ingin dimenangkan, berdasarkan fakta-fakta 

dan dasar hukum sebagai berikut: ---------------- 

Bahwa Terlapor III dalam mengajukan 

penawaran, sama sekali tidak mengetahui 

pada paket mana yang akan dimenangkan, 

 

) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

  

fakta tersebut di atas, oleh 

karena proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

-

ketentuan dalam prosedur pengadaan, serta 

sanggahan bukanlah suatu hal yang wajib 

ukan, maka dalil tim Investigator yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

) sama sekali 

  

danya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

Terhadap Paket Tertentu Yang Ingin 

 

lil tim 

nvestigator dalam poin 13.2, angka (4) 

3 sampai dengan halaman 39 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi efisien terhadap paket tertentu yang 

fakta 

  

Bahwa Terlapor III dalam mengajukan 

penawaran, sama sekali tidak mengetahui 

pada paket mana yang akan dimenangkan, 
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karena sistem tender dilakukan secara 

online dan tidak terjadi pertemuan

pertemuan kecuali

penjelasan lapangan dan klarifikasi harga 

yang dilakukan se

penawaran; --------------------------------

ii. Bahwa terjadinya perbedaan harga pada 

paket 1, 2, 3, dan 4 merupakan hal yang 

wajar, karena pada tiap

ditawarkan memiliki karakter

berbeda-beda berupa desain, kondisi 

lapangan, jarak angkut, sumber daya 

material, alat dan 

perbedaan volume pekerjaan 

masing paket tersebut

iii. Adapun dasar perhitungan dalam 

penawaran pada 

unsur:  --------------------------------

1) Harga material (85%) sangat 

dipengaruhi oleh sumber, jarak dan 

kondisi lapangan;

2) Harga Alat (9%); dan

3) Harga Upah (6%).

iv. Bahwa dalam menentukan harga pada 

setiap paket, Terlapor III harus 

memperhitungkan besarnya 

lahan, sumber da

lalu lintas dan desain, sehingga harga yang 

ditetapkan adalah sebesar jumlah tertentu. 

Namun teknis menuangkan di dalam 

dokumen tender, penjabaran harga jumlah 

tertentu tersebut disebar pada tiap

item-item pekerjaan, sehingga

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 
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karena sistem tender dilakukan secara 

dan tidak terjadi pertemuan-

pertemuan kecuali pada saat rapat 

penjelasan lapangan dan klarifikasi harga 

yang dilakukan setelah pemasukan harga 

-------------------------------------- 

Bahwa terjadinya perbedaan harga pada 

paket 1, 2, 3, dan 4 merupakan hal yang 

wajar, karena pada tiap-tiap paket yang 

ditawarkan memiliki karakteristik yang 

beda berupa desain, kondisi 

lapangan, jarak angkut, sumber daya 

material, alat dan risiko serta adanya 

perbedaan volume pekerjaan di masing-

masing paket tersebut;  ------------------------ 

Adapun dasar perhitungan dalam 

penawaran pada Pay Item, terdiri dari 

------------------------------------------- 

Harga material (85%) sangat 

dipengaruhi oleh sumber, jarak dan 

kondisi lapangan;  ------------------------ 

Harga Alat (9%); dan ---------------------- 

Harga Upah (6%). ------------------------- 

Bahwa dalam menentukan harga pada 

setiap paket, Terlapor III harus 

memperhitungkan besarnya risiko, kondisi 

lahan, sumber daya, transportasi, kondisi 

lalu lintas dan desain, sehingga harga yang 

ditetapkan adalah sebesar jumlah tertentu. 

Namun teknis menuangkan di dalam 

dokumen tender, penjabaran harga jumlah 

tertentu tersebut disebar pada tiap-tiap 

item pekerjaan, sehingga

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

  

karena sistem tender dilakukan secara 

-

pada saat rapat 

penjelasan lapangan dan klarifikasi harga 

telah pemasukan harga 

  

Bahwa terjadinya perbedaan harga pada 

paket 1, 2, 3, dan 4 merupakan hal yang 

tiap paket yang 

istik yang 

beda berupa desain, kondisi 

lapangan, jarak angkut, sumber daya 

serta adanya 

-

  

Adapun dasar perhitungan dalam 

, terdiri dari 

  

Harga material (85%) sangat 

dipengaruhi oleh sumber, jarak dan 

  

  

  

Bahwa dalam menentukan harga pada 

setiap paket, Terlapor III harus 

, kondisi 

ya, transportasi, kondisi 

lalu lintas dan desain, sehingga harga yang 

ditetapkan adalah sebesar jumlah tertentu. 

Namun teknis menuangkan di dalam 

dokumen tender, penjabaran harga jumlah 

tiap 

item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 
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Terlapor III secara 

jadwal yang ditentukan.

Dengan demikian, oleh karena jumlah 

volume dan harga satuan pada masing

masing paket adalah berbeda, maka total 

harga penawaran pada masing

paket memiliki harga penawaran yang 

berbeda, untuk item pekerjaan yang sama

v. Bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

jumlah harga total penawaran antara satu 

paket dengan paket lain berbeda yang 

mengakibatkan harga satuan juga 

mengalami perbedaan, adalah diakibatkan 

oleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Harga material utama yang tinggi:

a) Harga material pasir beton, 

agregat, dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

lokasi sumber daya material 

tersebut beras

berjarak 

proyek tend

Muncul

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

Paket lainnya. 

b) Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

peng

dapat dilakukan pada malam 

hari. Hal tersebut menghambat 

arus 

lokasi yang berdampak pada 

harga material pada paket 

tersebut.

  

511 

SALINAN 

Terlapor III secara online sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. ----------------------- 

Dengan demikian, oleh karena jumlah 

volume dan harga satuan pada masing-

masing paket adalah berbeda, maka total 

penawaran pada masing-masing 

paket memiliki harga penawaran yang 

untuk item pekerjaan yang sama; 

Bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

jumlah harga total penawaran antara satu 

paket dengan paket lain berbeda yang 

mengakibatkan harga satuan juga 

ngalami perbedaan, adalah diakibatkan 

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

Harga material utama yang tinggi: ----- 

Harga material pasir beton, 

agregat, dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

berjarak ± 50 Km dari lokasi 

proyek tender Paket 3-Jalan Sp. 

Muncul-Pamulang-Pajajaran-

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

Paket lainnya.  ----------------------- 

Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam 

hari. Hal tersebut menghambat 

arus delivery material sampai ke 

lokasi yang berdampak pada 

harga material pada paket 

tersebut. ------------------------------ 

 

sesuai dengan 

  

Dengan demikian, oleh karena jumlah 

-

masing paket adalah berbeda, maka total 

masing 

paket memiliki harga penawaran yang 

  

Bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

jumlah harga total penawaran antara satu 

paket dengan paket lain berbeda yang 

mengakibatkan harga satuan juga 

ngalami perbedaan, adalah diakibatkan 

  

  

Harga material pasir beton, 

agregat, dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

lokasi sumber daya material 

al dari Cilegon yang 

50 Km dari lokasi 

. 

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

  

Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

angkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam 

hari. Hal tersebut menghambat 

material sampai ke 

lokasi yang berdampak pada 

harga material pada paket 

  



 

 
 

No. Tahap

    
1 

Pengumuman 
Prakualifikasi

2 
Download Dokumen 
Kualifikasi 

3 
Upload Dokumen 
Prakualifikasi
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2) Kondisi Lapangan pada Paket 3 

memiliki beban biaya dan 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

sebagai berikut:

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya-biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

spot-spot. Terdapat 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan l

sehingga hal itu juga akan 

menimbulkan tambahan biaya.

3) Bahwa terhadap 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item-item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender. 

vi. Bahwa faktanya Terlapor III pada sa

tidak pernah bertemu secara langsung 

maupun tidak langsung pada saat proses 

tender dilaksanakan dengan pihak Terlapor 

II, Terlapor IV, dan Terlapor V, berdasarkan 

fakta-fakta sebagai berikut:

Tahap Mulai Sampai

  Pengumuman 
 

03 Februari 2015 
17:00  

10 Februari 
2015 16:00 

Download Dokumen 03 Februari 2015 
17:30  

17 Februari 
2015 16:00 

Upload Dokumen 
 

04 Februari 2015 
09:00  

18 Februari 
2015 15:30 
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Kondisi Lapangan pada Paket 3 

memiliki beban biaya dan risiko yang 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

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

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

ang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

spot. Terdapat risiko mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga akan 

menimbulkan tambahan biaya. -------- 

Bahwa terhadap risiko tersebut di 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender.  --- 

Bahwa faktanya Terlapor III pada saat itu 

tidak pernah bertemu secara langsung 

maupun tidak langsung pada saat proses 

tender dilaksanakan dengan pihak Terlapor 

II, Terlapor IV, dan Terlapor V, berdasarkan 

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

Sampai Terlapor I 
Terlapor 
II, IV, V 

    10 Februari 
2015 16:00  

X X 

17 Februari 
2015 16:00  

X X 

18 Februari 
2015 15:30  

X X 

  

Kondisi Lapangan pada Paket 3 

yang 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

  

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

ang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat 

ahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga akan 

  

tersebut di 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

  

at itu 

tidak pernah bertemu secara langsung 

maupun tidak langsung pada saat proses 

tender dilaksanakan dengan pihak Terlapor 

II, Terlapor IV, dan Terlapor V, berdasarkan 

  

 



 

*Keterangan: X adalah tidak bertemu secara langsung maupun tidak langsung

 

4 
Evaluasi Dokumen 
Kualifikasi 

5 
Pembuktian 
Kualifikasi 

6 
Penetapan Hasil 
Kualifikasi 

7 
Pengumuman Hasil 
Prakualifikasi

8 
Masa Sanggah 
Prakualifikasi

9 
Download Dokumen 
Pemilihan 

10 Pemberian Penjelasan

11 
Upload Dokumen 
Penawaran 

12 
Pembukaan Dokumen 
Penawaran 

13 Evaluasi penawaran

14 
Upload Berita Acara 
Hasil Pelelangan

15 Penetapan pemenang

16 
Pengumuman 
Pemenang 

17 
Masa Sanggah Hasil 
Lelang 

18 
Surat Penunjukan 
Penyedia 
Barang/Jasa 

19 
Penandatanganan 
Kontrak 
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Keterangan: X adalah tidak bertemu secara langsung maupun tidak langsung

Berdasarkan fakta

maka dalil tim Investigator yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan 

membuat harga penawaran menjadi tidak 

efisien terhadap paket tertentu, demi 

hukum (Ipso Jure

terbukti. --------------------------------

f. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Menjadi Perusahaan 

Pelengkap), Sama Sekali Tidak Terbukti.

Evaluasi Dokumen 18 Februari 2015 
15:30  

27 Februari 
2015 23:59 

02 Maret 2015 
09:00  

22 Maret 
2015 15:45 

Penetapan Hasil 23 Maret 2015 
16:00  

30 Maret 
2015 15:45 

Pengumuman Hasil 
 

30 Maret 2015 
16:00  

31 Maret 
2015 09:00 

Masa Sanggah 
 

31 Maret 2015 
09:00  

31 Maret 
2015 09:02 

Download Dokumen 31 Maret 2015 
09:05  

19 April 2015 

Pemberian Penjelasan 
02 April 2015 

13:00  
09 April 2015 

Upload Dokumen 10 April 2015 
14:15  

20 April 2015 

Pembukaan Dokumen 20 April 2015 
16:15  

21 April 2015 

Evaluasi penawaran 
22 April 2015 

16:15  
29 April 2015 

Upload Berita Acara 
Hasil Pelelangan 

29 April 2015 
23:05  

30 April 2015 

Penetapan pemenang 
30 April 2015 

13:05  
06 Mei 2015 

Pengumuman 
07 Mei 2015 00:00  

07 Mei 2015 

Masa Sanggah Hasil 
08 Mei 2015 09:00  

12 Mei 2015 

Surat Penunjukan 

 
13 Mei 2015 09:00  

15 Mei 2015 

Penandatanganan 
19 Mei 2015 09:00  

01 Juni 2015 

  

511 

SALINAN 

Keterangan: X adalah tidak bertemu secara langsung maupun tidak langsung 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, 

maka dalil tim Investigator yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

membuat harga penawaran menjadi tidak 

efisien terhadap paket tertentu, demi 

Ipso Jure) sama sekali tidak 

------------------------------------------ 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

Pelengkap), Sama Sekali Tidak Terbukti.---------  

27 Februari 
2015 23:59  

X X 

22 Maret 
2015 15:45  

Klarifikasi X 

30 Maret 
2015 15:45  

X X 

31 Maret 
2015 09:00  

X X 

31 Maret 
2015 09:02  

X X 

19 April 2015 
23:00  

X X 

09 April 2015 
14:00  

Rapat 
penjelasan 
lapangan 

Rapat 
penjelasan 
lapangan 

20 April 2015 
16:00  

X X 

21 April 2015 
16:00  

X X 

29 April 2015 
23:00  

Klarifikasi 
harga 

Klarifikasi 
harga 

30 April 2015 
13:00  

X X 

06 Mei 2015 
23:59  

X X 

07 Mei 2015 
23:59  

X X 

12 Mei 2015 
16:00  

X X 

15 Mei 2015 
16:00  

X X 

01 Juni 2015 
16:00  

X X 

 

fakta tersebut di atas, 

maka dalil tim Investigator yang pada 

intinya menyatakan adanya 

horizontal terkait dengan 

membuat harga penawaran menjadi tidak 

efisien terhadap paket tertentu, demi 

) sama sekali tidak 

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Pendamping (Perusahaan 

 

penjelasan 
 

Klarifikasi 
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Terlapor III menolak dengan tegas dalil tim 

Investigator dalam poin 13.2, angka (5) 

halaman 39 Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU

intinya menyatakan terdapat pe

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, berdasarkan fakta

fakta dan dasar hukum sebagai berikut

i. Bahwa Terlapor III telah mengajukan harga 

penawaran untuk pekerjaan paket 3 y

harganya melebihi nilai HPS

ii. Bahwa faktanya, harga penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor III tinggi dan 

bahkan melebihi HPS pada paket 3, adalah 

diakibatkan oleh fakta

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

1) Harga material utama yang tinggi:

a) Harga material pasir beton, 

agregat, dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

berj

proyek tender Paket 3

Muncul

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

Paket lainnya.

b) Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam 

hari. Hal tersebut meng
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Terlapor III menolak dengan tegas dalil tim 

Investigator dalam poin 13.2, angka (5) 

halaman 39 Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, yang pada 

intinya menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, berdasarkan fakta-

fakta dan dasar hukum sebagai berikut: --------- 

Bahwa Terlapor III telah mengajukan harga 

penawaran untuk pekerjaan paket 3 yang 

harganya melebihi nilai HPS; ----------------- 

Bahwa faktanya, harga penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor III tinggi dan 

bahkan melebihi HPS pada paket 3, adalah 

diakibatkan oleh fakta-fakta sebagai 

------------------------------------------- 

Harga material utama yang tinggi: ----- 

Harga material pasir beton, 

agregat, dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

berjarak ± 50 Km dari lokasi 

proyek tender Paket 3–Jalan Sp. 

Muncul–Pamulang–Pajajaran–

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

Paket lainnya. ------------------------ 

Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam 

hari. Hal tersebut menghambat 

  

Terlapor III menolak dengan tegas dalil tim 

Investigator dalam poin 13.2, angka (5) 

halaman 39 Laporan Dugaan Pelanggaran 

I/2017, yang pada 

rsekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

-

  

Bahwa Terlapor III telah mengajukan harga 

ang 

  

Bahwa faktanya, harga penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor III tinggi dan 

bahkan melebihi HPS pada paket 3, adalah 

ta sebagai 

  

  

Harga material pasir beton, 

agregat, dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

50 Km dari lokasi 

alan Sp. 

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

  

Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam 

hambat 
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arus 

lokasi yang berdampak pada 

harga material pada paket 

tersebut.

2) Kondisi Lapangan pada Paket 3 

memiliki beban biaya dan 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

sebagai berikut:

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya-biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

spot-spot. Terdapat 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga akan 

menimbulkan tambahan 

3) Bahwa terhadap 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item-item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender.

iii. Berdasarkan fakta

Terlapor III tetap mengajukan harga 

penawaran pada paket 3, karena 

penyusunan dokumen penawaran telah 

dilakukan sejak awal jauh sebelum 

keluarnya nilai perhitungan penawaran 

harga yang harus disampaikan Terlapor III 

kepada Terlapor I selaku Panitia/POKJA, 

  

511 

SALINAN 

arus delivery material sampai ke 

lokasi yang berdampak pada 

harga material pada paket 

tersebut. ------------------------------ 

Kondisi Lapangan pada Paket 3 

memiliki beban biaya dan risiko yang 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

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

Lahan belum bebas 100% sesuai 

engan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya tambahan (seperti biaya 

alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

spot. Terdapat risiko mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga akan 

menimbulkan tambahan biaya. -------- 

Bahwa terhadap risiko tersebut di 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender. ---- 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, 

Terlapor III tetap mengajukan harga 

penawaran pada paket 3, karena proses 

penyusunan dokumen penawaran telah 

dilakukan sejak awal jauh sebelum 

keluarnya nilai perhitungan penawaran 

harga yang harus disampaikan Terlapor III 

kepada Terlapor I selaku Panitia/POKJA, 

 

material sampai ke 

lokasi yang berdampak pada 

harga material pada paket 

  

Kondisi Lapangan pada Paket 3 

yang 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

  

Lahan belum bebas 100% sesuai 

engan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya tambahan (seperti biaya 

alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga akan 

  

tersebut di 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

  

fakta tersebut di atas, 

Terlapor III tetap mengajukan harga 

proses 

penyusunan dokumen penawaran telah 

dilakukan sejak awal jauh sebelum 

keluarnya nilai perhitungan penawaran 

harga yang harus disampaikan Terlapor III 

kepada Terlapor I selaku Panitia/POKJA, 



 

 
 

Bertitik tolak dari seluruh fakta

atas, maka demi hukum (

melakukan persekongkolan tende

pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

menilai dan memutus perkara 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU

dan menyatakan Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor 

pada pemeriksaan selanjutnya. 

4.2.2
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walaupun harga penawaran pada paket 3 

yang melebihi HPS.

Berdasarkan fakta

dalil tim Investigator yang pada intinya 

menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, demi hukum (

Jure) sama sekali tidak terbukti.

Bertitik tolak dari seluruh fakta

atas, maka demi hukum (Ipso Jure

melakukan persekongkolan tende

pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

menilai dan memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

dan menyatakan Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor 

pada pemeriksaan selanjutnya.  

4.2.2 Terlapor III tidak pernah me

persekongkolan tender secara vertikal dengan 

Panitia tender (Terlapor I) untuk mengatur dan 

menentukan pemenang tender.

Terlapor III keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada poin 7 

angka (1) halaman 17 sampai 

halaman 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU

Maret 2018, tentang dugaan persekongkolan 

Vertikal, dengan dasar alasan sebagai berikut:

a. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Terkait Dengan Alasan 

Pengguguran Para Peserta Tender Bersifat 
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walaupun harga penawaran pada paket 3 

yang melebihi HPS. ----------------------------- 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

dalil tim Investigator yang pada intinya 

menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, demi hukum (Ipso 

) sama sekali tidak terbukti. ------------------ 

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta dan dasar hukum di 

Ipso Jure) Terlapor III tidak pernah 

melakukan persekongkolan tender secara horizontal dengan 

pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

dan menyatakan Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor 

 ------------------------------------- 

III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara vertikal dengan 

Panitia tender (Terlapor I) untuk mengatur dan 

menentukan pemenang tender.------------------------  

Terlapor III keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada poin 7 

angka (1) halaman 17 sampai dengan angka (3) 

halaman 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, tentang dugaan persekongkolan 

Vertikal, dengan dasar alasan sebagai berikut: ----- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Vertikal Terkait Dengan Alasan 

Pengguguran Para Peserta Tender Bersifat 

  

walaupun harga penawaran pada paket 3 

  

fakta tersebut di atas, maka 

dalil tim Investigator yang pada intinya 

menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

atas HPS sebagai upaya menjadi 

Ipso 

  

fakta dan dasar hukum di 

) Terlapor III tidak pernah 

r secara horizontal dengan 

pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

dan menyatakan Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor 

  

lakukan 

persekongkolan tender secara vertikal dengan 

Panitia tender (Terlapor I) untuk mengatur dan 

 

Terlapor III keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada poin 7 

dengan angka (3) 

halaman 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, tentang dugaan persekongkolan 

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Vertikal Terkait Dengan Alasan 

Pengguguran Para Peserta Tender Bersifat 
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Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur 

Evaluasi. --------------------------------

Mengenai dalil Tim Investigator ini, Terlapor III 

menolak dengan tegas berdasarkan dasar 

alasan sebagai berikut:

i. Perlu Terlapor I

tender pengadaan yang menjadi objek 

perkara a quo

pra-kualifikasi yang dibuka untuk umum 

dan pesertanya memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengikuti 

tender tersebut

ii. Terlapor III tidak mel

persekongkolan dengan Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA dalam proses Pra

Kualifikasi dan p

pemenang tender

iii. Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Pra-Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tan

dari Terlapor I selaku Panitia/POKJA

iv. Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan-ket

pengadaan; --------------------------------

v. Bahwa Terlapor III sama sekali tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA, terkait dengan 

Evaluasi dan pengguguran penilaian dan 

Terlapor III sama sekali tidak pernah 

melakukan intervensi terhadap Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA

vi. Selain dari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 
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Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur 

----------------------------------------------- 

Mengenai dalil Tim Investigator ini, Terlapor III 

menolak dengan tegas berdasarkan dasar 

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

Perlu Terlapor III kemukakan bahwa dalam 

tender pengadaan yang menjadi objek 

a quo, telah dilakukan tahapan 

kualifikasi yang dibuka untuk umum 

dan pesertanya memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengikuti dan memenangkan 

tender tersebut; --------------------------------- 

Terlapor III tidak melakukan 

persekongkolan dengan Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA dalam proses Pra-

Kualifikasi dan proses penetapan 

pemenang tender; ------------------------------ 

Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

dari Terlapor I selaku Panitia/POKJA; ------ 

Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan dalam prosedur 

-------------------------------------- 

Bahwa Terlapor III sama sekali tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA, terkait dengan 

Evaluasi dan pengguguran penilaian dan 

Terlapor III sama sekali tidak pernah 

melakukan intervensi terhadap Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA; ------------------------ 

Selain dari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

 

Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur 

  

Mengenai dalil Tim Investigator ini, Terlapor III 

menolak dengan tegas berdasarkan dasar 

  

II kemukakan bahwa dalam 

tender pengadaan yang menjadi objek 

, telah dilakukan tahapan 

kualifikasi yang dibuka untuk umum 

dan pesertanya memiliki kesempatan yang 

dan memenangkan 

  

akukan 

persekongkolan dengan Terlapor I selaku 

-

roses penetapan 

  

Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

ggung jawab mutlak 

  

Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

entuan dalam prosedur 

  

Bahwa Terlapor III sama sekali tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA, terkait dengan 

Evaluasi dan pengguguran penilaian dan 

Terlapor III sama sekali tidak pernah 

melakukan intervensi terhadap Terlapor I 

  

Selain dari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 
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persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

III terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanya

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

kesalahan saja. --------------------------------

b. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Peserta Tender 

Yang Digugurkan Tidak Mendapatkan 

Klarifikasi Dari Panitia/POKJA D

Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan 

Sanggahan. --------------------------------

i. Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak 

memberikan sanggahan didasarkan pada 

proses penetapan pemenang tender yang 

dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan peratura

faktanya Terlapor III sebagai pihak yang 

mengajukan harga penawaran paling 

rendah pada paket 2 telah memenangk

tender pada paket 2 tersebut

ii. Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 
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persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA. --------------------------------- 

hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

III terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-cari 

--------------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Peserta Tender 

Yang Digugurkan Tidak Mendapatkan 

Klarifikasi Dari Panitia/POKJA Dan Tidak 

Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan 

-------------------------------------------- 

Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak 

memberikan sanggahan didasarkan pada 

proses penetapan pemenang tender yang 

dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan pengadaan, karena 

faktanya Terlapor III sebagai pihak yang 

mengajukan harga penawaran paling 

rendah pada paket 2 telah memenangkan 

tender pada paket 2 tersebut; ---------------- 

elanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

------------------------------------------- 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada POKJA ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

  

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

  

hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

III terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

lah 

dugaan dan 

cari 

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Peserta Tender 

Yang Digugurkan Tidak Mendapatkan 

an Tidak 

Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan 

  

Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak 

memberikan sanggahan didasarkan pada 

proses penetapan pemenang tender yang 

dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/POKJA telah sesuai dengan 

n pengadaan, karena 

faktanya Terlapor III sebagai pihak yang 

mengajukan harga penawaran paling 

an 

  

elanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

  

Peserta yang memasukan penawaran 

secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 
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disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara off

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”
 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

(Expressis Verbis

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

dilakukan;  --------------------------------

iii. Fakta selanjutnya, Terlapor III sama sekali 

tidak pernah berkomunikasi dengan 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA, terkait 

dengan proses peneta

tender, kecuali pada saat rapat penjelasan

lapangan dan klarifikasi harga

iv. Selain dari pada itu, Terlapor III sama 

sekali tidak pernah melakukan intervensi 

terhadap Terlapor I selaku Panitia/POKJA, 

terkait dengan penetapan pemenang 

tender; --------------------------------

v. Faktanya Tim Investigasi sama sekali tidak 

dapat membuktikan dengan disertai fakta

fakta tentang adanya persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor I selaku Panitia/POKJA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

III terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dari Panitia/POKJA dan tida

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

hanyalah mengandalkan pada dugaan
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disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”  -- 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

Expressis Verbis) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

--------------------------------------- 

Fakta selanjutnya, Terlapor III sama sekali 

tidak pernah berkomunikasi dengan 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA, terkait 

dengan proses penetapan pemenang 

tender, kecuali pada saat rapat penjelasan

lapangan dan klarifikasi harga;  ------------- 

Selain dari pada itu, Terlapor III sama 

sekali tidak pernah melakukan intervensi 

terhadap Terlapor I selaku Panitia/POKJA, 

engan penetapan pemenang 

-------------------------------------------- 

Faktanya Tim Investigasi sama sekali tidak 

dapat membuktikan dengan disertai fakta-

fakta tentang adanya persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor I selaku Panitia/POKJA. ------ 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

III terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dari Panitia/POKJA dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

hanyalah mengandalkan pada dugaan-dugaan 

 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

line (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

  

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

  

Fakta selanjutnya, Terlapor III sama sekali 

tidak pernah berkomunikasi dengan 

Terlapor I selaku Panitia/POKJA, terkait 

pan pemenang 

tender, kecuali pada saat rapat penjelasan 

  

Selain dari pada itu, Terlapor III sama 

sekali tidak pernah melakukan intervensi 

terhadap Terlapor I selaku Panitia/POKJA, 

engan penetapan pemenang 

  

Faktanya Tim Investigasi sama sekali tidak 

-

fakta tentang adanya persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III 

  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

III terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

k memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

dugaan 
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dan asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

c. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

Selaku Panitia/POKJA Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejeni

Sekali Tidak Terbukti. 

Terlapor III menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindaka

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

(PT Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero), Tbk

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk

merupakan tanggung jawab dan kewena

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/POKJA

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA mengabaikan ketentuan 

pembuktian kualifikasi denga

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

hanyalah mengandalkan pada dugaan

dan asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

Bertitik tolak dari seluruh fakta

hukum di atas, maka demi hukum (

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara Vertikal dengan  

Terlapor I selaku Panitia/POKJA untuk mengatur 

dan menentukan pemenang tender, sehingga cukup 

dasar alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 
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asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja. ---------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

OKJA Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Sama 

Sekali Tidak Terbukti.  ------------------------------ 

Terlapor III menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

(PT Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero), Tbk. dan PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.), 

merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/POKJA. -- 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA mengabaikan ketentuan 

pembuktian kualifikasi dengan tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

hanyalah mengandalkan pada dugaan-dugaan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja. ---------------------------------- 

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta dan dasar 

, maka demi hukum (Ipso Jure) 

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara Vertikal dengan  

Terlapor I selaku Panitia/POKJA untuk mengatur 

dan menentukan pemenang tender, sehingga cukup 

dasar alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

huluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

  

-

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

OKJA Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

s, Sama 

  

Terlapor III menolak dengan tegas dalil Tim 

n meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis                     

(PT Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

dan PT Jaya 

), 

ngan 

  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA mengabaikan ketentuan 

n tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

dugaan 

-

  

fakta dan dasar 

) 

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara Vertikal dengan  

Terlapor I selaku Panitia/POKJA untuk mengatur 

dan menentukan pemenang tender, sehingga cukup 

dasar alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

huluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 



 

4.2.3
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memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor

pemeriksaan selanjutnya. 

4.2.3 Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal sehingga mengakibatkan 

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

 Terlapor III menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

yang terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

dengan halaman 41 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal yang mengakibatkan

kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus 

tiga ribu rupiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

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

a. Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

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

 “Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok 

atau penawaran bersyarat

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (

Facie) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 
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a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya.  ------------------------------ 

III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal sehingga mengakibatkan 

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00 --- 

Terlapor III menolak dengan tegas dugaan 

yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

yang terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

dengan halaman 41 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

un vertikal yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00 (tiga miliar 

empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus 

tiga ribu rupiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

----------------------------------------------------- 

Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

gadaan, yang menegaskan 

--------------------------------------- 

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok 

atau penawaran bersyarat.”  ----------------------- 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 

 

, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

pada 

   

III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal sehingga mengakibatkan 

  

Terlapor III menolak dengan tegas dugaan 

yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

yang terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

dengan halaman 41 dalam Laporan Dugaan 

I/2017 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

timbulnya 

ar 

empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus 

tiga ribu rupiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

  

Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

gadaan, yang menegaskan 

  

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok 

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 



 

 
 

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Ter

surat Kuasa 

tanggal 19 Juli 2018 

S.H., LL.M., Dra. Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan 

Mainur, S.H., Muh

M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum 

yang beralamat di 
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tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga analisa dug

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

berdasar dan tidak dapat 

dugaan kerugian;

Bertitik tolak dari seluruh fakta

karena analisa dugaan adanya kerugian sebesar 

Rp3.479.303.000,00, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian, maka demi hukum (

dalil dugaan tim Investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor IV dan dalam hal ini berdasarkan 

surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 

tanggal 19 Juli 2018 yang memberi kuasa kepada

S.H., LL.M., Dra. Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan 

Mainur, S.H., Muhammad Radhitya Hawari, S.H.,

para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum 

yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 19,
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juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga analisa dugaan 

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

tidak dapat dijadikan acuan 

;  ------------------------------------ 

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta di atas, oleh 

aan adanya kerugian sebesar 

, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

yang dimenangkan adalah sangat 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian, maka demi hukum (Ipso Jure) 

nvestigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya. ------------------------------- 

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

lapor IV dan dalam hal ini berdasarkan 

 2018 dan diperbaharui pada 

yang memberi kuasa kepada Muhammad Rudjito, 

S.H., LL.M., Dra. Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan 

ammad Radhitya Hawari, S.H., dan Sumiardi, S.H., 

para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum R’ nR Law Firm, 

Plaza Sentral Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman 

  

juga memperhitungkan evaluasi 

aan 

, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

dijadikan acuan 

  

fakta di atas, oleh 

aan adanya kerugian sebesar 

, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

yang dimenangkan adalah sangat 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

) 

nvestigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan 

, 

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

, untuk menolak seluruh 

Laporan Dugaan 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

   

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

lapor IV dan dalam hal ini berdasarkan 

diperbaharui pada 

Muhammad Rudjito, 

S.H., LL.M., Dra. Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan 

Sumiardi, S.H., 

, 

Jalan Jenderal Sudirman 



 

Kavling 47,

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

berikut (vide 

5.1 Bahwa Terlapor IV menolak

Investigator yang menduga Terlapor IV telah melanggar P

22 UU Anti Monopoli 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana 

APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten, 

dimaksud dalam 

dasar dan alasan sebagai berikut:

5.1.1
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Kavling 47, Jakarta Selatan 12930 telah menyampaikan tanggapan 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

vide bukti TIV.2, TIV.3 dan TIV.6

Bahwa Terlapor IV menolak

nvestigator yang menduga Terlapor IV telah melanggar P

22 UU Anti Monopoli terkait dengan 4 Paket Tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana 

APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten, 

dimaksud dalam laporan halaman 26 s/d 4

dasar dan alasan sebagai berikut:

5.1.1 Tentang Adanya Pola-

1) Bahwa dugaan adanya 

Terlapor IV dengan Unit Layanan Pengadaan 

dan peserta tender lainnya membutuhkan 

pembuktian sejauh mana terjadi komunikasi 

atau interaksi dalam bentuk pertemuan, 

diskusi dan lain-lain antara Terlapor IV dengan 

Unit Layanan Pengadaan dan peserta ten

lainnya berkaitan dengan p

dimenangkan; --------------------------------

2) Bahwa pada laporan 

1) Persekongkolan Horisontal, 

intinya menyebutkan: 

i. Adanya Penempatan Daftar Personil pada 

Paket tertentu;

ii. Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

Paket Daftar Personil dan Peralatan; 

iii. Tidak mengajukan Sanggahan Terkait 

Harga Penawaran Terendah; 

iv. Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu; dan

v. Menjadi Perusahaan Pendamping 

(Perusahaan Pelengkap).

3) Bahwa terhadap dugaan I

atas, kami tanggapi sebagai berikut:
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telah menyampaikan tanggapan 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

6): ----------------------------------  

Bahwa Terlapor IV menolak dugaan pelanggaran oleh 

nvestigator yang menduga Terlapor IV telah melanggar Pasal 

terkait dengan 4 Paket Tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana 

APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten, sebagaimana 

laporan halaman 26 s/d 41, dengan dasar-

dasar dan alasan sebagai berikut:  ----------------------------------  

-Pola Persekongkolan  ----------  

Bahwa dugaan adanya persekongkolan antara 

Terlapor IV dengan Unit Layanan Pengadaan 

dan peserta tender lainnya membutuhkan 

pembuktian sejauh mana terjadi komunikasi 

atau interaksi dalam bentuk pertemuan, 

lain antara Terlapor IV dengan 

Unit Layanan Pengadaan dan peserta tender 

lainnya berkaitan dengan paket pekerjaan yang 

----------------------------------------- 

laporan Nomor 13.2 Bersekongkol 

1) Persekongkolan Horisontal, Investigator pada 

intinya menyebutkan:  ------------------------------ 

Adanya Penempatan Daftar Personil pada 

Paket tertentu;  --------------------------------- 

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

Paket Daftar Personil dan Peralatan;  ------- 

Tidak mengajukan Sanggahan Terkait 

Harga Penawaran Terendah;  ----------------- 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu; dan  ------ 

Menjadi Perusahaan Pendamping 

an Pelengkap).  ---------------------- 

Bahwa terhadap dugaan Investigator tersebut di 

atas, kami tanggapi sebagai berikut:  ------------- 

 

telah menyampaikan tanggapan 

atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai 

 

dugaan pelanggaran oleh 

asal 

terkait dengan 4 Paket Tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana 

sebagaimana 

-

 

 

antara 

Terlapor IV dengan Unit Layanan Pengadaan 

dan peserta tender lainnya membutuhkan 

pembuktian sejauh mana terjadi komunikasi 

atau interaksi dalam bentuk pertemuan, 

lain antara Terlapor IV dengan 

der 

aket pekerjaan yang 

  

13.2 Bersekongkol 

pada 

  

Adanya Penempatan Daftar Personil pada 

  

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

  

Tidak mengajukan Sanggahan Terkait 

  

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

  

Menjadi Perusahaan Pendamping 

  

nvestigator tersebut di 
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i. Tentang Adanya Penempatan Daftar 

Personil pada Paket Tertentu

Terkait dengan pernyataan 

(Laporan halaman 30 No

menyatakan:

“Terlapor IV dalam Berita Acara Klarifikasi 

Teknis dan Harga N

BA.KLTH/3043099/PT.BA

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan.”

kami tanggapi sebagai berikut: 

1) Bahwa terkait dengan proyek 4

(empat) 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan Sumber Dana APBD 

Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

Banten, Terlapor IV memiliki 

keterbatasan personil yang 

kualifikasinya sesuai dengan 

persyaratan yan

oleh Kelompok Kerja Unit Layanan 

Pengadaan/Panit

dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015 (“Terlapor I”);

2) Bahwa walaupun Terlapor IV memiliki 

keterbatasan personil, namun tidak 

ada larangan menurut hukum bagi 

Terlapor IV untuk mengikuti 

pelelangan 4 paket pekerjaan secara 

bersamaan, yaitu: 

a) Pembangunan Jalan Pakupatan 

Palima, Kode L

HPS: Rp

(“Paket 1”);
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Tentang Adanya Penempatan Daftar 

Personil pada Paket Tertentu  ---------------- 

Terkait dengan pernyataan Investigator 

(Laporan halaman 30 Nomor 3), yang 

menyatakan:  ------------------------------------ 

“Terlapor IV dalam Berita Acara Klarifikasi 

Teknis dan Harga Nomor: 

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA 

DBMTR.004/ULP/2015, menyatakan.”  ------ 

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

Bahwa terkait dengan proyek 4

 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan Sumber Dana APBD 

Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

Banten, Terlapor IV memiliki 

keterbatasan personil yang 

kualifikasinya sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan 

oleh Kelompok Kerja Unit Layanan 

Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang 

dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015 (“Terlapor I”);  ----------------------- 

Bahwa walaupun Terlapor IV memiliki 

keterbatasan personil, namun tidak 

arangan menurut hukum bagi 

Terlapor IV untuk mengikuti 

pelelangan 4 paket pekerjaan secara 

bersamaan, yaitu:  ------------------------ 

Pembangunan Jalan Pakupatan –

Palima, Kode Lelang: 3041099, 

HPS: Rp259.200.000.000,00

(“Paket 1”);  --------------------------- 

  

Tentang Adanya Penempatan Daftar 

  

stigator 

3), yang 

  

“Terlapor IV dalam Berita Acara Klarifikasi 

omor: 

  

  

Bahwa terkait dengan proyek 4 

Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan Sumber Dana APBD 

Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

Banten, Terlapor IV memiliki 

keterbatasan personil yang 

kualifikasinya sesuai dengan 

g telah ditentukan 

oleh Kelompok Kerja Unit Layanan 

a Pengadaan Barang 

dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 

  

Bahwa walaupun Terlapor IV memiliki 

keterbatasan personil, namun tidak 

arangan menurut hukum bagi 

Terlapor IV untuk mengikuti 

pelelangan 4 paket pekerjaan secara 

  

– 

elang: 3041099, 

00                         

  



 

Posisi 

General 
Super 
Intendent 

Setingkat S2 Teknik Sipil, dan 
memiliki kualifikasi Ahli Utama 
Jalan dan Manajer Proyek

Site Manajer Setingkat S1 Teknik Sipil, dengan 
kualifikasi Ahli Utama Jalan dan 
Manajer Proyek
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b) Pembangunan Jalan 

Teneng, Kode L

HPS: Rp138.000.000.000,

(“Paket 2”); 

c) Pembangunan Jalan SP Muncul

Pamulang

Lelang: 3043099, HP

Rp151.500.000.000,

dan

d) Pembangunan Jalan Hasyim 

Asyhari, Kode L

HPS: Rp91.500.000.000,

(“Paket 4”)

3) Bahwa pada saat mengajukan tender 4 

Paket pekerjaan tahun 2015 tersebut 

di atas,

Terlapor IV yang memiliki kualifikasi 

sebagaimana ditentukan oleh Terlapor 

I hanya sebagai berikut:

Syarat 
Yang Diminta 

Terlapor I 

Setingkat S2 Teknik Sipil, dan 
memiliki kualifikasi Ahli Utama 
Jalan dan Manajer Proyek 

Setingkat S1 Teknik Sipil, dengan 
kualifikasi Ahli Utama Jalan dan 
Manajer Proyek 

4) Bahwa Berita Acara Klarifikasi Teknis 

dan Harga Nomor

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015. tersebut

memang harus ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor IV karena 

setelah dievaluasi oleh Terlapor I, 

Terlapor IV memiliki 2 harga yang 
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Pembangunan Jalan Palima - Ps 

Teneng, Kode Lelang: 3042099, 

HPS: Rp138.000.000.000,00

(“Paket 2”);  --------------------------- 

Pembangunan Jalan SP Muncul-

Pamulang-Pajajaran-Otista, Kode 

Lelang: 3043099, HPS: 

Rp151.500.000.000,00 (“Paket 3”); 

dan  ------------------------------------ 

Pembangunan Jalan Hasyim 

Asyhari, Kode Lelang: 3044099, 

HPS: Rp91.500.000.000,00

(“Paket 4”).  --------------------------- 

Bahwa pada saat mengajukan tender 4 

Paket pekerjaan tahun 2015 tersebut 

di atas, kenyataannya personil 

Terlapor IV yang memiliki kualifikasi 

sebagaimana ditentukan oleh Terlapor 

I hanya sebagai berikut:  ---------------- 

Nama 
Personil 

Yang 
Kualifikasinya 

Memenuhi 
Syarat 

Didaftarkan
Pada Paket 

memiliki kualifikasi Ahli Utama 
1.  Firmansyah Paket 1 dan 

Paket 4  
2. Nurtjahya Paket 2 dan 

Paket 3 
Darwis Ahmad Paket 1, 

Paket 2, 
Paket 3 dan 
Paket 4 

Bahwa Berita Acara Klarifikasi Teknis 

dan Harga Nomor : 

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA-

DBMTR.004/ULP/2015. tersebut

memang harus ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor IV karena 

setelah dievaluasi oleh Terlapor I, 

Terlapor IV memiliki 2 harga yang 

 

Ps 

elang: 3042099, 

00 

  

-

Otista, Kode 

S: 

(“Paket 3”); 

  

Pembangunan Jalan Hasyim 

099, 

00 

  

Bahwa pada saat mengajukan tender 4 

Paket pekerjaan tahun 2015 tersebut 

kenyataannya personil 

Terlapor IV yang memiliki kualifikasi 

sebagaimana ditentukan oleh Terlapor 

  

Didaftarkan 
 

dan 

Paket 1, 
Paket 2, 
Paket 3 dan 

Bahwa Berita Acara Klarifikasi Teknis 

: 

DBMTR.004/ULP/2015. tersebut 

memang harus ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor IV karena 

setelah dievaluasi oleh Terlapor I, 

Terlapor IV memiliki 2 harga yang 
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terendah yaitu untuk Paket 3 

Rp142.985.468.000,

Rp89.002.050.000,

tersebut menjadi harga terendah bagi 

Terlapor IV karena Terlapor II yang 

sebenarnya memiliki harga lebih 

rendah dari Terlapor IV yaitu 

Rp140.583.115.000,

diskulifikasi oleh Terlapor I dengan 

alasan 

memenuhi syarat. 

Atas dasar itu kemudian Terlapor IV 

memiliki harga yang paling rendah 

dibanding pelaku usaha lainnya. 

Dengan adanya fakta dimaksud, maka 

Terlapor IV menjadi pem

paket III yaitu Pembangunan Jalan SP 

Muncul-

Kode Lelang: 3043099, dengan harga 

penawara

dan harus menandatangani Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

yang ada tulisan tangan antara lain 

berisi: “Tenaga ahli dan alat akan 

digunakan pada pek. Pemb. Jalan Simp 

Muncul –

tsb.”  --------------------------------

Dengan ditetapkannya Terlapor IV 

sebagai pemenang pada Paket 3 

tersebut, maka tenaga ahli yang sudah 

dipergunakan pada Paket 3 tidak 

dapat dipergunakan lagi pada Paket 4, 

walaupun pada Paket 4 itu Terlapor IV 

memiliki harga penawaran terendah 

dibanding Terlapor II (PT Adi Karya 

(Persero);
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terendah yaitu untuk Paket 3 

Rp142.985.468.000,00 dan Paket IV

Rp89.002.050.000,00. Paket 3 

tersebut menjadi harga terendah bagi 

Terlapor IV karena Terlapor II yang 

sebenarnya memiliki harga lebih 

rendah dari Terlapor IV yaitu 

Rp140.583.115.000,00 telah di

diskulifikasi oleh Terlapor I dengan 

alasan passing gradenya tidak 

memenuhi syarat.  ------------------------ 

Atas dasar itu kemudian Terlapor IV 

memiliki harga yang paling rendah 

dibanding pelaku usaha lainnya. 

Dengan adanya fakta dimaksud, maka 

Terlapor IV menjadi pemenang untuk 

paket III yaitu Pembangunan Jalan SP 

-Pamulang-Pajajaran-Otista, 

Kode Lelang: 3043099, dengan harga 

penawaran Rp142.985.468.000,00, 

dan harus menandatangani Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

yang ada tulisan tangan antara lain 

“Tenaga ahli dan alat akan 

digunakan pada pek. Pemb. Jalan Simp 

– Pamulang – Pajajaran – Otista 

----------------------------------------- 

Dengan ditetapkannya Terlapor IV 

sebagai pemenang pada Paket 3 

tersebut, maka tenaga ahli yang sudah 

dipergunakan pada Paket 3 tidak 

ipergunakan lagi pada Paket 4, 

walaupun pada Paket 4 itu Terlapor IV 

memiliki harga penawaran terendah 

dibanding Terlapor II (PT Adi Karya 

(Persero);   ----------------------------------- 

  

terendah yaitu untuk Paket 3 

aket IV                                      

. Paket 3 

tersebut menjadi harga terendah bagi 

Terlapor IV karena Terlapor II yang 

sebenarnya memiliki harga lebih 

rendah dari Terlapor IV yaitu                              

telah di 

diskulifikasi oleh Terlapor I dengan 

tidak 

  

Atas dasar itu kemudian Terlapor IV 

memiliki harga yang paling rendah 

dibanding pelaku usaha lainnya. 

Dengan adanya fakta dimaksud, maka 

enang untuk 

paket III yaitu Pembangunan Jalan SP 

Kode Lelang: 3043099, dengan harga 

, 

dan harus menandatangani Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

yang ada tulisan tangan antara lain 

“Tenaga ahli dan alat akan 

digunakan pada pek. Pemb. Jalan Simp 

Otista 

  

Dengan ditetapkannya Terlapor IV 

sebagai pemenang pada Paket 3 

tersebut, maka tenaga ahli yang sudah 

dipergunakan pada Paket 3 tidak 

ipergunakan lagi pada Paket 4, 

walaupun pada Paket 4 itu Terlapor IV 

memiliki harga penawaran terendah 

dibanding Terlapor II (PT Adi Karya 
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5) Bahwa klarifikasi kepada Terlapor IV 

yang diikuti dengan penandatanganan 

Berita Acara Klarifikasi Tekni

Harga oleh Terlapor IV dan Terlapor I 

dimaksud merupakan pelaksanaan 

dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum 

Tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

07/PRT/M/2011 Tentang Standar 

Dan Pedoman Pengadaan Pekerj

Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, 

Pasal 6D 

07/2014”)

a) Dalam hal Penyedia mengikuti 

beberapa paket pekerjaan 

konstruksi dalam waktu 

bersamaan dengan menawarkan 

peralatan yang sama untuk 

beberapa paket yang diikuti

dalam evaluasi memenuhi 

persyaratan pada masing

paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan 

peralatan tersebut akan 

ditempatkan, sedangkan untuk 

paket pekerjaan lainnya 

dinyatakan peralatan

dan dinyatakan gugur; 

b) Ketentuan hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang 

pada 1 (satu) paket pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada 
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Bahwa klarifikasi kepada Terlapor IV 

yang diikuti dengan penandatanganan 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan 

Harga oleh Terlapor IV dan Terlapor I 

dimaksud merupakan pelaksanaan 

dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 07/PRT/M/2014 

Tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

07/PRT/M/2011 Tentang Standar 

Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, 

D (“Pasal 6D Permen PUPR 

07/2014”), yang berbunyi:   ------------- 

Dalam hal Penyedia mengikuti 

beberapa paket pekerjaan 

konstruksi dalam waktu 

bersamaan dengan menawarkan 

peralatan yang sama untuk 

beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi 

persyaratan pada masing-masing 

paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan 

peralatan tersebut akan 

ditempatkan, sedangkan untuk 

paket pekerjaan lainnya 

dinyatakan peralatan tidak ada 

dan dinyatakan gugur;  ---------------- 

Ketentuan hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang 

pada 1 (satu) paket pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada 

 

Bahwa klarifikasi kepada Terlapor IV 

yang diikuti dengan penandatanganan 

s dan 

Harga oleh Terlapor IV dan Terlapor I 

dimaksud merupakan pelaksanaan 

dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Nomor: 07/PRT/M/2014 

Tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

07/PRT/M/2011 Tentang Standar 

aan 

Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, 

(“Pasal 6D Permen PUPR 

  

Dalam hal Penyedia mengikuti 

beberapa paket pekerjaan 

konstruksi dalam waktu 

bersamaan dengan menawarkan 

peralatan yang sama untuk 

dan 

dalam evaluasi memenuhi 

masing 

paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan 

peralatan tersebut akan 

ditempatkan, sedangkan untuk 

paket pekerjaan lainnya 

tidak ada 

  

Ketentuan hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang 

pada 1 (satu) paket pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1), dapat dikecualikan 

dengan syarat kapasitas dan 

produktifitas 

teknis dapat menyelesaikan 

peke

paket; 

c) Dalam hal Penyedia mengikuti 

beberapa paket pekerjaan 

konstruksi atau jasa konsultansi 

dalam waktu bersamaan dengan 

menawarkan personil yang sama 

untuk beberapa paket yang d

dan dalam evaluasi memenuhi 

persyaratan pada masing

paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan 

personil tersebut akan 

ditempatkan, sedangkan u

paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan

dinyatakan gugur; 

d) Ketentuan hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang 

pada 1 (satu) paket pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat dikecualikan pada 

paket pekerjaan jasa konsultansi 

apabila tenaga ahli yang 

diusulkan, penugasannya tidak 

tumpang tindih (

paket yang satu dengan paket 

lainnya dala

bersamaan;
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ayat (1), dapat dikecualikan 

dengan syarat kapasitas dan 

produktifitas peralatan secara 

teknis dapat menyelesaikan 

pekerjaan lebih dari 1 (satu) 

paket;  --------------------------------- 

Dalam hal Penyedia mengikuti 

beberapa paket pekerjaan 

konstruksi atau jasa konsultansi 

dalam waktu bersamaan dengan 

menawarkan personil yang sama 

untuk beberapa paket yang diikuti 

dan dalam evaluasi memenuhi 

persyaratan pada masing-masing 

paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan 

personil tersebut akan 

ditempatkan, sedangkan untuk 

paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan tidak ada dan 

dinyatakan gugur;  ------------------ 

Ketentuan hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang 

pada 1 (satu) paket pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat dikecualikan pada 

paket pekerjaan jasa konsultansi 

pabila tenaga ahli yang 

diusulkan, penugasannya tidak 

tumpang tindih (overlap) antara 

paket yang satu dengan paket 

lainnya dalam kurun waktu 

bersamaan;  -------------------------- 

  

ayat (1), dapat dikecualikan 

dengan syarat kapasitas dan 

peralatan secara 

teknis dapat menyelesaikan 

rjaan lebih dari 1 (satu) 

  

Dalam hal Penyedia mengikuti 

beberapa paket pekerjaan 

konstruksi atau jasa konsultansi 

dalam waktu bersamaan dengan 

menawarkan personil yang sama 

iikuti 

dan dalam evaluasi memenuhi 

masing 

paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan 

personil tersebut akan 

ntuk 

paket pekerjaan lainnya personil 

tidak ada dan 

  

Ketentuan hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang 

pada 1 (satu) paket pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat dikecualikan pada 

paket pekerjaan jasa konsultansi 

pabila tenaga ahli yang 

diusulkan, penugasannya tidak 

) antara 

paket yang satu dengan paket 

m kurun waktu 
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e) Paket pekerjaan kon

dengan nilai 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus

dengan Rp

puluh miliar rupiah) dapat 

dipersyaratkan hanya untuk 

pelaksana konstruksi dengan 

kualifikasi Usaha Menengah yang 

kemampuan dasarnya (KD) 

memenuhi syarat.

6) Bahwa menurut Pasal 6

PUPR 07/2014 

klarifikasi memang harus dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang, 

dan berdasarkan proses klarifikasi 

itulah akhirnya Terlapor IV ditetapkan 

sebagai pemenang lelang pada Paket 3

7) Bahwa tentang proses klarifikasi 

dilakukan pada hari yang sama, yai

pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, 

bukan kehendak dari Terlapor IV, 

akan tetapi merupakan kewenangan 

dari Terlapor I

Perusahaan Penyedia Barang/Jasa 

sebagaimana ditegaskan dalam 

penjelasan Pasal 6 huruf 

Nomor 

perubahan

2010 yang berbunyi 

“PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik 

langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau menjalankan 

perusahaan Penyedia Barang/Jasa”

8) Bahwa pernyataan Terlapor IV 

sebagaimana dituangkan dalam Berita 
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Paket pekerjaan konstruksi 

dengan nilai di atas

2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga 

puluh miliar rupiah) dapat 

dipersyaratkan hanya untuk 

pelaksana konstruksi dengan 

kualifikasi Usaha Menengah yang 

kemampuan dasarnya (KD) 

memenuhi syarat.”  ------------------ 

Bahwa menurut Pasal 6D Permen 

PUPR 07/2014 di atas, proses 

klarifikasi memang harus dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang, 

dan berdasarkan proses klarifikasi 

itulah akhirnya Terlapor IV ditetapkan 

sebagai pemenang lelang pada Paket 3;

Bahwa tentang proses klarifikasi 

dilakukan pada hari yang sama, yaitu 

pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, 

bukan kehendak dari Terlapor IV, 

akan tetapi merupakan kewenangan 

dari Terlapor I sebagai Pengendali 

Perusahaan Penyedia Barang/Jasa 

sebagaimana ditegaskan dalam 

penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres 

 4 Tahun 2015 sebagai 

perubahan Perpes Nomor 54 Tahun 

2010 yang berbunyi 

PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik 

langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau menjalankan 

perusahaan Penyedia Barang/Jasa”;  - 

Bahwa pernyataan Terlapor IV 

sebagaimana dituangkan dalam Berita 

 

struksi 

di atas 

2.500.000.000,00 (dua miliar 

sampai 

30.000.000.000,00 (tiga 

puluh miliar rupiah) dapat 

dipersyaratkan hanya untuk 

pelaksana konstruksi dengan 

kualifikasi Usaha Menengah yang 

kemampuan dasarnya (KD) 

  

Permen 

proses 

klarifikasi memang harus dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang, 

dan berdasarkan proses klarifikasi 

itulah akhirnya Terlapor IV ditetapkan 

; 

Bahwa tentang proses klarifikasi 

tu 

pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, 

bukan kehendak dari Terlapor IV, 

akan tetapi merupakan kewenangan 

sebagai Pengendali 

Perusahaan Penyedia Barang/Jasa 

sebagaimana ditegaskan dalam 

Perpres 

sebagai 

54 Tahun 

2010 yang berbunyi 

PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik 

langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau menjalankan 

  

Bahwa pernyataan Terlapor IV 

sebagaimana dituangkan dalam Berita 
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Acara Klarifikasi No.

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015

disamping karena mengikuti 

ketentuan proses yang telah 

ditetapkan oleh Terlapor I, juga karena 

melaksanakan ketentuan/

Pasal 6D 

Dengan demikian, du

5 hal 31 yaitu bahwa dengan adanya 

pernyataan dari Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan 

kemenangan kepada peserta tender yang 

memilih paket tertentu, tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan. 

5.1.2 Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 

Paket Daftar Personil dan Peralatan 

a. Bahwa tentang daftar personil tel

kemukakan di atas, yang

Terlapor IV memiliki keterbatasan personil, 

namun bukan berarti Terlapor IV dilarang oleh 

ketentuan perundang

mengikuti tender 4 paket

personilnya pada masing

b. Bahwa terkait dengan Dafta

sama, dapat kami jelaskan sebagai berikut: 

i. Terlapor I sendirilah yang telah 

menentukan dalam Lembar Data 

Kualifikasi yang merupakan bagian 

dokumen lelang, yaitu: (i) Peralatan Utama, 

(ii) Kapasitas dan (iii) Jumlah Alat Minimal 

Utama, yang harus disediakan oleh 

seluruh peserta tender, bukan 

ii. Terlapor IV dan seluruh peserta tender 

harus mengisi keterangan dalam kolom

kolom mengenai Peralatan Utama, 
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cara Klarifikasi No.

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJA-

DBMTR.004/ULP/2015 tersebut 

disamping karena mengikuti 

ketentuan proses yang telah 

ditetapkan oleh Terlapor I, juga karena 

melaksanakan ketentuan/perintah 

D Permen PUPR 07/2014 .  ---- 

Dengan demikian, dugaan Investigator No. 

5 hal 31 yaitu bahwa dengan adanya 

pernyataan dari Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan 

kemenangan kepada peserta tender yang 

memilih paket tertentu, tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan.  ----------------- 

Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 

Paket Daftar Personil dan Peralatan  ------------------  

Bahwa tentang daftar personil telah kami 

kemukakan di atas, yang mana pada pokoknya, 

Terlapor IV memiliki keterbatasan personil, 

namun bukan berarti Terlapor IV dilarang oleh 

ketentuan perundang-undangan untuk 

mengikuti tender 4 paket pekerjaan, walaupun 

personilnya pada masing-masing sama;  --------- 

Bahwa terkait dengan Daftar Peralatan yang 

sama, dapat kami jelaskan sebagai berikut:  ---- 

Terlapor I sendirilah yang telah 

menentukan dalam Lembar Data 

Kualifikasi yang merupakan bagian 

dokumen lelang, yaitu: (i) Peralatan Utama, 

(ii) Kapasitas dan (iii) Jumlah Alat Minimal 

ng harus disediakan oleh 

seluruh peserta tender, bukan Terlapor IV; 

Terlapor IV dan seluruh peserta tender 

harus mengisi keterangan dalam kolom-

kolom mengenai Peralatan Utama, 

  

cara Klarifikasi No. 

tersebut 

disamping karena mengikuti 

ketentuan proses yang telah 

ditetapkan oleh Terlapor I, juga karena 

perintah 

  

nvestigator No. 

5 hal 31 yaitu bahwa dengan adanya 

pernyataan dari Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan 

kemenangan kepada peserta tender yang 

memilih paket tertentu, tidak terbukti 

  

Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 

 

ah kami 

mana pada pokoknya, 

Terlapor IV memiliki keterbatasan personil, 

namun bukan berarti Terlapor IV dilarang oleh 

undangan untuk 

, walaupun 

  

r Peralatan yang 

  

Terlapor I sendirilah yang telah 

menentukan dalam Lembar Data 

Kualifikasi yang merupakan bagian 

dokumen lelang, yaitu: (i) Peralatan Utama, 

(ii) Kapasitas dan (iii) Jumlah Alat Minimal 

ng harus disediakan oleh 

 

Terlapor IV dan seluruh peserta tender 

-

kolom mengenai Peralatan Utama, 



 

5.1.3
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Kapasitas, dan Jumlah Alat Minimal 

Utama tersebut, dengan cara mengisi nama 

merek peralatan, kepemilikannya

(sewa ataukah kepunyaan sendiri), 

sebagaimana tercantum dalam Dokumen 

Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan

Dokumen Kualifikasi yang berisi tentang 

peralatan, jenis, merek dan lain sebagainya 

sebagaimana di atas juga h

seluruh calon peserta tender, meskipun 

pada akhirnya beberapa peserta tender 

tidak lulus kualifikasi

Dengan demikian, dugaan 

Nomor 5 hal 32 yaitu bahwa bentuk 

kesengajaan yaitu tetap mengajukan 1 

(satu) paket Daftar Personil dan Peralatan 

telah memberikan dampak persaingan 

yang semu mengingat peserta tender yang 

lolos Pra Kualifikasi sangat sedikit, 

terbukti secara sah dan meyak

5.1.3 Tidak mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

Penawaran Terendah 

Bahwa terkait dengan dugaan 

menyatakan “Terlapor IV tidak mengajukan 

sanggahan padahal pada paket IV memiliki harga 

terendah dibandingkan Terlapor II

Terlapor IV adalah sebagai berikut:

Terlapor IV memang tidak mengajukan sanggahan 

karena personil yang dipergunakan pada Paket 4 

adalah sama dengan personil yang digunakan pada 

Paket 3 yang dimenangkan oleh Terlapor IV.  

Dengan demikian jika mengajukan sanggah

maka sanggahan tersebut akan menjadi tidak 

berguna dan sia-sia, mengingat personil yang 

dipergunakan pada paket yang sudah dimenangkan 

tidak boleh lagi dipakai untuk paket lainnya. Hal 
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Kapasitas, dan Jumlah Alat Minimal 

Utama tersebut, dengan cara mengisi nama 

k peralatan, kepemilikannya

(sewa ataukah kepunyaan sendiri), 

sebagaimana tercantum dalam Dokumen 

alifikasi dan Dokumen Pemilihan;  ------- 

Dokumen Kualifikasi yang berisi tentang 

peralatan, jenis, merek dan lain sebagainya 

sebagaimana di atas juga harus diisi oleh 

seluruh calon peserta tender, meskipun 

pada akhirnya beberapa peserta tender 

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

Dengan demikian, dugaan Investigator 

5 hal 32 yaitu bahwa bentuk 

kesengajaan yaitu tetap mengajukan 1 

(satu) paket Daftar Personil dan Peralatan 

telah memberikan dampak persaingan 

yang semu mengingat peserta tender yang 

lolos Pra Kualifikasi sangat sedikit, tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan.  ------ 

Tidak mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

  ------------------------------------  

Bahwa terkait dengan dugaan Investigator yang 

Terlapor IV tidak mengajukan 

sanggahan padahal pada paket IV memiliki harga 

terendah dibandingkan Terlapor II, tanggapan 

or IV adalah sebagai berikut:  ------------------- 

Terlapor IV memang tidak mengajukan sanggahan 

karena personil yang dipergunakan pada Paket 4 

adalah sama dengan personil yang digunakan pada 

Paket 3 yang dimenangkan oleh Terlapor IV.  

Dengan demikian jika mengajukan sanggahan, 

maka sanggahan tersebut akan menjadi tidak 

sia, mengingat personil yang 

dipergunakan pada paket yang sudah dimenangkan 

tidak boleh lagi dipakai untuk paket lainnya. Hal 

 

Kapasitas, dan Jumlah Alat Minimal 

Utama tersebut, dengan cara mengisi nama 

k peralatan, kepemilikannya           

(sewa ataukah kepunyaan sendiri), 

sebagaimana tercantum dalam Dokumen 

   

Dokumen Kualifikasi yang berisi tentang 

peralatan, jenis, merek dan lain sebagainya 

arus diisi oleh 

seluruh calon peserta tender, meskipun 

pada akhirnya beberapa peserta tender 

  

nvestigator 

5 hal 32 yaitu bahwa bentuk 

kesengajaan yaitu tetap mengajukan 1 

(satu) paket Daftar Personil dan Peralatan 

telah memberikan dampak persaingan 

yang semu mengingat peserta tender yang 

tidak 

  

Tidak mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

 

nvestigator yang 

Terlapor IV tidak mengajukan 

sanggahan padahal pada paket IV memiliki harga 

, tanggapan 

  

Terlapor IV memang tidak mengajukan sanggahan 

karena personil yang dipergunakan pada Paket 4 

adalah sama dengan personil yang digunakan pada 

Paket 3 yang dimenangkan oleh Terlapor IV.  

an, 

maka sanggahan tersebut akan menjadi tidak 

sia, mengingat personil yang 

dipergunakan pada paket yang sudah dimenangkan 

tidak boleh lagi dipakai untuk paket lainnya. Hal 
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ini juga dimaksudkan untuk mematuhi ketentuan 

Pasal 6D Permen PUPR 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Dengan demikian, dugaan 

33 yang menduga Terlapor IV telah sengaja untuk 

tidak mempermasalahkan harga penawaran 

terendah, tidak terbukt

meyakinkan.  --------------------------------

5.1.4 Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

Terhadap Paket Tertentu 

Bahwa terhadap apa yang menjadi dugaan 

Investigator sebagaimana di atas, Terlapor IV perlu 

menjelaskannya sebagai berikut:

a. Bahwa terkait pernyataan 

presentase berbanding lurus dengan hasil 

tender, sehingga Terlapor IV dimenangkan pada 

Paket Simpang Muncul karena adanya 

kesengajaan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien sangat tidak beralasan, karena 

tidak dapat disimpulkan hanya 

presentase dari HPS, namun harus di rincikan 

ke harga satuan; 

b. Bahwa terkait adanya perhitungan yang 

berbeda sebagaimana dikemukakan investigator 

pada analisis harga satuan dapat dijelaskan 

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

i. Bahwa tidak semua harga satuan 

penawaran pada Paket 3 lebih efisien 

dibanding paket lainnya. Sebagai contoh:

1) Divisi VII Pekerjaan Struktur harga 

satuan penawaran pada Paket 3 rata

rata lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga satuan penawaran pada Paket 

2;  --------------------------------
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ini juga dimaksudkan untuk mematuhi ketentuan 

Permen PUPR 07 tahun 2014 tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi dan Jasa Konsultansi.  -------------------- 

Dengan demikian, dugaan Investigator Nomor 4 hal 

33 yang menduga Terlapor IV telah sengaja untuk 

tidak mempermasalahkan harga penawaran 

terendah, tidak terbukti secara sah dan 

---------------------------------------------- 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

Terhadap Paket Tertentu  --------------------------------  

Bahwa terhadap apa yang menjadi dugaan 

nvestigator sebagaimana di atas, Terlapor IV perlu 

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

Bahwa terkait pernyataan Investigator yaitu 

presentase berbanding lurus dengan hasil 

tender, sehingga Terlapor IV dimenangkan pada 

Paket Simpang Muncul karena adanya 

kesengajaan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien sangat tidak beralasan, karena 

tidak dapat disimpulkan hanya dengan 

presentase dari HPS, namun harus di rincikan 

  ------------------------------------- 

Bahwa terkait adanya perhitungan yang 

berbeda sebagaimana dikemukakan investigator 

pada analisis harga satuan dapat dijelaskan 

-------------------------------------- 

Bahwa tidak semua harga satuan 

n pada Paket 3 lebih efisien 

dibanding paket lainnya. Sebagai contoh: ---

Divisi VII Pekerjaan Struktur harga 

satuan penawaran pada Paket 3 rata-

rata lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga satuan penawaran pada Paket 

-------------------------------------------- 

  

ini juga dimaksudkan untuk mematuhi ketentuan 

tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

  

4 hal 

33 yang menduga Terlapor IV telah sengaja untuk 

tidak mempermasalahkan harga penawaran 

i secara sah dan 

  

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

 

Bahwa terhadap apa yang menjadi dugaan 

nvestigator sebagaimana di atas, Terlapor IV perlu 

  

nvestigator yaitu 

presentase berbanding lurus dengan hasil 

tender, sehingga Terlapor IV dimenangkan pada 

Paket Simpang Muncul karena adanya 

kesengajaan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien sangat tidak beralasan, karena 

dengan 

presentase dari HPS, namun harus di rincikan 

  

Bahwa terkait adanya perhitungan yang 

berbeda sebagaimana dikemukakan investigator 

pada analisis harga satuan dapat dijelaskan 

  

Bahwa tidak semua harga satuan 

n pada Paket 3 lebih efisien 

---  

Divisi VII Pekerjaan Struktur harga 

-

rata lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga satuan penawaran pada Paket 
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2) Divisi V Pekerjaan Perkerasan Berbuti

dan Perkerasan Beton harga satuan 

pada Paket 3 rata

dibandingkan dengan paket l

ii. Bahwa terhadap perbedaan perhitungan 

harga satuan pekerjaan sangat dipengaruhi 

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

1) Harga Dasar Material setempat 

(terdekat);

2) Harga Borongan pe

borongan);

3) Jarak tempuh dari lokasi 

lokasi proyek;

4) Volume pekerjaan; dan

5) Bahwa terhadap pekerjaan Divisi X 

Pemeliharaan Rutin harga satuan 

ditentukan pada kondisi awal atau 

existing 

terjadi 

signifikan.

c. Bahwa terkait rincian harga satuan yang tidak 

dicantumkan oleh Terlapor IV memang benar 

adanya karena Panitia Lelang tidak 

mencantumkan pekerjaan tersebut dalam 

Dokumen Lelangnya.

Dengan demikian, dugaan i

38-39 yaitu bahwa Terlapor IV telah melakukan 

kesengajaan dengan memberikan harga penawaran 

yang efisien pada paket

dimenangkan, tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan.  --------------------------------

5.1.5 Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

Pelengkap)  --------------------------------

Bahwa terkait dengan hal di atas, investigator 

mengarahkan dugaan kepada Terlapor III dan 

Terlapor V dan oleh karena Terlapor IV tidak 
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Divisi V Pekerjaan Perkerasan Berbutir 

dan Perkerasan Beton harga satuan 

pada Paket 3 rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan dengan paket lainnya. -- 

Bahwa terhadap perbedaan perhitungan 

harga satuan pekerjaan sangat dipengaruhi 

-----------------------------------------------

Harga Dasar Material setempat 

(terdekat);  ---------------------------------- 

Harga Borongan pekerjaan (upah 

borongan);  --------------------------------- 

Jarak tempuh dari lokasi quarry ke 

lokasi proyek;  ----------------------------- 

Volume pekerjaan; dan  ------------------ 

Bahwa terhadap pekerjaan Divisi X 

Pemeliharaan Rutin harga satuan 

ditentukan pada kondisi awal atau 

existing lokasi sehingga menyebabkan 

terjadi perbedaan harga yang 

signifikan.  --------------------------------- 

Bahwa terkait rincian harga satuan yang tidak 

dicantumkan oleh Terlapor IV memang benar 

adanya karena Panitia Lelang tidak 

mencantumkan pekerjaan tersebut dalam 

Dokumen Lelangnya.  ------------------------------- 

Dengan demikian, dugaan investigator Nomor 6 hal 

39 yaitu bahwa Terlapor IV telah melakukan 

kesengajaan dengan memberikan harga penawaran 

yang efisien pada paket-paket tertentu yang ingin 

dimenangkan, tidak terbukti secara sah dan 

---------------------------------------------- 

Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

-------------------------------------------------  

Bahwa terkait dengan hal di atas, investigator 

mengarahkan dugaan kepada Terlapor III dan 

Terlapor V dan oleh karena Terlapor IV tidak 

 

r 

dan Perkerasan Beton harga satuan 

rata lebih tinggi 

  

Bahwa terhadap perbedaan perhitungan 

harga satuan pekerjaan sangat dipengaruhi 

---------------  

Harga Dasar Material setempat 

  

kerjaan (upah 

  

ke 

  

  

Bahwa terhadap pekerjaan Divisi X 

Pemeliharaan Rutin harga satuan 

ditentukan pada kondisi awal atau 

lokasi sehingga menyebabkan 

perbedaan harga yang 

  

Bahwa terkait rincian harga satuan yang tidak 

dicantumkan oleh Terlapor IV memang benar 

adanya karena Panitia Lelang tidak 

mencantumkan pekerjaan tersebut dalam 

  

6 hal 

39 yaitu bahwa Terlapor IV telah melakukan 

kesengajaan dengan memberikan harga penawaran 

paket tertentu yang ingin 

dimenangkan, tidak terbukti secara sah dan 

  

Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

 

Bahwa terkait dengan hal di atas, investigator 

mengarahkan dugaan kepada Terlapor III dan 

Terlapor V dan oleh karena Terlapor IV tidak 
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terlibat dalam hal dimaksud, maka Terlapor IV 

tidak menanggapinya. 

5.1.6 Tentang Laporan Nomor

Usaha lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan 

Pelaku Usaha lain  --------------------------------

a. Bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang 

dapat membuktikan Panitia telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan Terlapor 

IV, yaitu dengan membuat kebijakan yang 

menguntungkan para Terlapor pelaku usaha, 

khususnya Terlapor IV, dalam memenangkan 

tender a quo sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam fakta lain; 

b. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan Terlapor 

I terkait dengan keputusan 

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

Kualifikasi (Laporan

(2) Pokja Mengabaikan Ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi (Laporan 

Pokja Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

Prosedur Evaluasi Teknis (

s/d 21). --------------------------------

5.1.7 Tentang Laporan No

Mengenai Dampak Persaingan

Bahwa terkait dengan dugaan investigator sebagai 

dimaksud, berikut adalah Tanggapan Terlapor I

a. Bahwa Terlapor IV tidak mengajukan 

sanggahan atas harga terendah pada Paket 4 

karena sanggahan itu merupakan upaya yang 

sia-sia sebagaimana

atas;   --------------------------------

b. Andaikata Terlapor IV mengajukan sanggahan 

yang akhirnya diterima dan dimenangkan oleh 

Terlapor I atas Paket 4, maka 

akan merugikan keuangan negara, karena 
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terlibat dalam hal dimaksud, maka Terlapor IV 

tidak menanggapinya.  ----------------------------------- 

mor 13.3 hal 39 s/d 40 Pelaku 

Usaha lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan 

----------------------------------------  

Bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang 

dapat membuktikan Panitia telah melakukan 

lan tender vertikal dengan Terlapor 

IV, yaitu dengan membuat kebijakan yang 

an para Terlapor pelaku usaha, 

khususnya Terlapor IV, dalam memenangkan 

sebagaimana yang telah diuraikan 

;  ------------------------------------- 

Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan 

lan tender vertikal dengan Terlapor 

I terkait dengan keputusan Terlapor I, yaitu: (1) 

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

Laporan Nomor 7 (1) hal 17 s/d 19): 

(2) Pokja Mengabaikan Ketentuan Pembuktian 

Laporan 7 (2) hal 19 s/d 20); (3) 

Pokja Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

valuasi Teknis (Laporan 7 (3) hal 20 

------------------------------------------------ 

Tentang Laporan Nomor 13.4 hal 40 s/d 41 

Mengenai Dampak Persaingan  -------------------------  

Bahwa terkait dengan dugaan investigator sebagai 

ut adalah Tanggapan Terlapor IV: -- 

Bahwa Terlapor IV tidak mengajukan 

sanggahan atas harga terendah pada Paket 4 

karena sanggahan itu merupakan upaya yang 

sia sebagaimana Terlapor IV sampaikan di 

--------------------------------------------------- 

Andaikata Terlapor IV mengajukan sanggahan 

yang akhirnya diterima dan dimenangkan oleh 

Terlapor I atas Paket 4, maka hal ini justru 

akan merugikan keuangan negara, karena 

  

terlibat dalam hal dimaksud, maka Terlapor IV 

  

0 Pelaku 

Usaha lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan 

 

Bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang 

dapat membuktikan Panitia telah melakukan 

lan tender vertikal dengan Terlapor 

IV, yaitu dengan membuat kebijakan yang 

an para Terlapor pelaku usaha, 

khususnya Terlapor IV, dalam memenangkan 

sebagaimana yang telah diuraikan 

  

Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan 

lan tender vertikal dengan Terlapor 

Terlapor I, yaitu: (1) 

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

7 (1) hal 17 s/d 19): 

(2) Pokja Mengabaikan Ketentuan Pembuktian 

7 (2) hal 19 s/d 20); (3) 

Pokja Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

7 (3) hal 20 

  

13.4 hal 40 s/d 41 

 

Bahwa terkait dengan dugaan investigator sebagai 

  

Bahwa Terlapor IV tidak mengajukan 

sanggahan atas harga terendah pada Paket 4 

karena sanggahan itu merupakan upaya yang 

Terlapor IV sampaikan di 

  

Andaikata Terlapor IV mengajukan sanggahan 

yang akhirnya diterima dan dimenangkan oleh 

hal ini justru 

akan merugikan keuangan negara, karena 



 

5.2 Kesimpulan

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli, yang 

diterbitkan KPPU, hal

menganalisa adanya persekongkolan dalam tender, 

disebutkan sebagai berikut: 

“Dalam UU Nomor

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam 

menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan 

usaha yang sehat. Untuk itu dalam persek

perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha”

Bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas, dugaan 

terjadinya persekongkolan harus dibuktikan berdasarka
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Terlapor IV memenangkan dua paket, yaitu 

Paket 3 dan Paket 4, padahal Paket 4 yang 

dimenangkan oleh Terlapor IV setelah melalui 

proses sanggahan sebenarnya telah terhalang 

dengan adanya persyaratan pers

diperbolehkan untuk dipergunakan pada paket 

yang sudah dimenangkan 

c. Bahwa andaikata Terlapor IV mengajukan 

sanggahan, dan diterima oleh Terlapor I, justru 

menunjukkan adanya persekongkolan antara 

Terlapor I dengan 

sanggahan dari Terlapor IV padahal sudah jelas 

personil yang sama diajukan oleh Terlapor IV 

untuk seluruh Paket Pekerjaan dengan tujuan 

untuk merugikan keuangan negara

Bahwa dengan demikian, dugaan Investigator pada 

Laporan Nomor 13.4 hal 40 s/d 41, bahwa terdapat 

potensi kerugian Negara sebesar 

Rp3.479.303.000,00 

meyakinkan.  --------------------------------

Kesimpulan  --------------------------------

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli, yang 

diterbitkan KPPU, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 

menganalisa adanya persekongkolan dalam tender, 

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

“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 terjadinya pelanggaran terhadap persaingan 

usaha yang sehat. Untuk itu dalam persek

perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha”

Bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas, dugaan 

terjadinya persekongkolan harus dibuktikan berdasarka
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Terlapor IV memenangkan dua paket, yaitu 

Paket 3 dan Paket 4, padahal Paket 4 yang 

dimenangkan oleh Terlapor IV setelah melalui 

proses sanggahan sebenarnya telah terhalang 

dengan adanya persyaratan personil yang tidak 

diperbolehkan untuk dipergunakan pada paket 

yang sudah dimenangkan dalam paket lainnya; 

Bahwa andaikata Terlapor IV mengajukan 

sanggahan, dan diterima oleh Terlapor I, justru 

kan adanya persekongkolan antara 

Terlapor I dengan Terlapor IV, berupa menerima 

sanggahan dari Terlapor IV padahal sudah jelas 

personil yang sama diajukan oleh Terlapor IV 

untuk seluruh Paket Pekerjaan dengan tujuan 

ntuk merugikan keuangan negara.  ------------- 

Bahwa dengan demikian, dugaan Investigator pada 

13.4 hal 40 s/d 41, bahwa terdapat 

potensi kerugian Negara sebesar 

 tidak terbukti secara sah dan 

---------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------  

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli, yang 

hal yang perlu diperhatikan untuk 

menganalisa adanya persekongkolan dalam tender, 

----------------------------------------- 

5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam 

menentukan telah terjadinya 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”  --------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas, dugaan 

terjadinya persekongkolan harus dibuktikan berdasarkan alat 

 

Terlapor IV memenangkan dua paket, yaitu 

Paket 3 dan Paket 4, padahal Paket 4 yang 

dimenangkan oleh Terlapor IV setelah melalui 

proses sanggahan sebenarnya telah terhalang 

onil yang tidak 

diperbolehkan untuk dipergunakan pada paket 

  

Bahwa andaikata Terlapor IV mengajukan 

sanggahan, dan diterima oleh Terlapor I, justru 

kan adanya persekongkolan antara 

Terlapor IV, berupa menerima 

sanggahan dari Terlapor IV padahal sudah jelas 

personil yang sama diajukan oleh Terlapor IV 

untuk seluruh Paket Pekerjaan dengan tujuan 

  

Bahwa dengan demikian, dugaan Investigator pada 

13.4 hal 40 s/d 41, bahwa terdapat 

potensi kerugian Negara sebesar                          

tidak terbukti secara sah dan 

  

 

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli, yang 

hal yang perlu diperhatikan untuk 

menganalisa adanya persekongkolan dalam tender, 

  

5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam 

menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan 

ongkolan tender, 

perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

  

Bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas, dugaan 

n alat 



 

 
 

bukti yang sah sesuai Pasal 72

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yaitu:

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3 Permohonan

Merujuk pada fakta

Terlapor IV sama sekali tidak terbukti melakukan 

persekongkolan terkait dengan 4

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pebangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD 

Tahun Anggaran 2015 

adanya 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

dengan merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Ti

Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender, dengan ini Terlapor IV mohon 

agar Majelis Komisi menjatuhkan putusan: Tidak Melakukan

dan/

terhadap Terlapor IV.

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor V dan dalam hal ini berdasarkan 

surat Kuasa Khusus Nomor 

2018 yang memberi kuasa kepada 

B. Simbolon, S.H., 

Hartawan Ritonga, S.H., M.H.

Hukum Hendi Gandasmiri & Lawyers

Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 

16, Jakarta Selatan 12780 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut 

(vide bukti
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Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yaitu:

5.2.1 Keterangan Saksi;  --------------------------------

5.2.2 Pendapat Ahli;  --------------------------------

5.2.3 Surat dan/atau dokumen;

5.2.4 Petunjuk;  --------------------------------

5.2.5 Keterangan Terlapor. 

Permohonan  --------------------------------

Merujuk pada fakta-fakta dan

Terlapor IV sama sekali tidak terbukti melakukan 

persekongkolan terkait dengan 4

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pebangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD 

Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten, serta dugaan 

adanya potensi kerugian Negara sebesar Rp. 3.479.303.000,

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

dengan merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender, dengan ini Terlapor IV mohon 

agar Majelis Komisi menjatuhkan putusan: Tidak Melakukan

dan/atau Tidak Perlu dilakukan P

terhadap Terlapor IV.  --------------------------------

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor V dan dalam hal ini berdasarkan 

surat Kuasa Khusus Nomor 65.1/SKU/WK/2018

2018 yang memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., Mario Arif 

B. Simbolon, S.H., Areta Artauli, S.H., 

Hartawan Ritonga, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor 

Hendi Gandasmiri & Lawyers, yang beralamat di 

Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 

16, Jakarta Selatan 12780 telah menyampaikan tanggapan atas 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut 

bukti TV.2 dan TV.3):--------------------------------
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bukti yang sah sesuai Pasal 72 Peraturan KPPU Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yaitu: --- 

---------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

dan/atau dokumen;  ------------------------------ 

-------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- 

------------------------------------------------------------  

fakta dan tanggapan kami di atas, 

Terlapor IV sama sekali tidak terbukti melakukan 

persekongkolan terkait dengan 4 (empat) Paket Tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pebangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD 

di Provinsi Banten, serta dugaan 

potensi kerugian Negara sebesar Rp. 3.479.303.000,-

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya 

dengan merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

dak Sehat, dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender, dengan ini Terlapor IV mohon 

agar Majelis Komisi menjatuhkan putusan: Tidak Melakukan

atau Tidak Perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 

------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor V dan dalam hal ini berdasarkan 

65.1/SKU/WK/2018 tanggal 20 Maret 

endi Gandasmiri, S.H., Mario Arif 

 Adhi Susanto, S.H., dan Budi 

, para Advokat yang berkantor di Kantor 

, yang beralamat di L’Avenue 

Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 

telah menyampaikan tanggapan atas 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut 

------------------------------------------------------  

  

1 

  

  

  

  

  

  

 

tanggapan kami di atas, 

Terlapor IV sama sekali tidak terbukti melakukan 

Paket Tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pebangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD 

di Provinsi Banten, serta dugaan 

- 

oleh karenanya 

dengan merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

dak Sehat, dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender, dengan ini Terlapor IV mohon 

agar Majelis Komisi menjatuhkan putusan: Tidak Melakukan 

emeriksaan Lanjutan 

  

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan II tersebut, Terlapor V dan dalam hal ini berdasarkan 

Maret 

endi Gandasmiri, S.H., Mario Arif 

Budi 

, para Advokat yang berkantor di Kantor 

L’Avenue 

Office Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 

telah menyampaikan tanggapan atas 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut 

 



 

6.1 Dasar Hukum Penyampaian Tangg

Bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Bahwa berdasarkan ketentuan

Komisi Peng

2010

sebagai berikut

 “Dalam pemeriksaan

mengajukan:

a.

b.

c.

Bertitik tolak dari ketentuan

penyampaian tanggapan/ pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

sehingga pengajua

process of law

6.2 Pokok

6.2.1
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Dasar Hukum Penyampaian Tangg

Bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Bahwa berdasarkan ketentuan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

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

“Dalam pemeriksaan pendahuluan

mengajukan:  --------------------------------

a. Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;

b. Nama saksi dan nama ahli; dan

c. Surat dan/atau dokumen lainnya.”

Bertitik tolak dari ketentuan

penyampaian tanggapan/ pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

sehingga pengajuan tanggapan/ pembelaan ini adalah 

process of law.  --------------------------------

Pokok-Pokok Tanggapan/Pembelaan

6.2.1 Terlapor III Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Secara Horizontal Dengan 

Pelaku Usaha Lain Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender

Terlapor V keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada halaman 

21 sampai dengan halaman 25 dan halaman 28 

sampai dengan halaman 39 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang dug

persekongkolan Horizontal, dengan dasar alasan 

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

a. Dalil Tim Investigator Mengenai Persekongkolan 

Horizontal Yang Dikaitkan Dengan “Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu” Sama Sekali Tidak Terbukti
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Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan/ Pembelaan Adalah 

Bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara  -------------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan 

Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 

Tentang Tata Cara Penanganan Perkara menyatakan 

-------------------------------------------------------- 

pendahuluan, Terlapor dapat 

--------------------------------------------------------------------------- 

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;  ------------------------ 

dan  ---------------------------------------- 

dan/atau dokumen lainnya.” ------------------------------------ 

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, 

penyampaian tanggapan/ pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

n tanggapan/ pembelaan ini adalah due 

--------------------------------------------------------- 

Pembelaan  ------------------------------  

Terlapor III Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Secara Horizontal Dengan 

Pelaku Usaha Lain Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender -------------------------  

keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada halaman 

21 sampai dengan halaman 25 dan halaman 28 

sampai dengan halaman 39 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang dugaan 

persekongkolan Horizontal, dengan dasar alasan 

------------------------------------------ 

Dalil Tim Investigator Mengenai Persekongkolan 

Horizontal Yang Dikaitkan Dengan “Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu” Sama Sekali Tidak Terbukti.  -----------

 

apan/ Pembelaan Adalah 

Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 

 

Peraturan 

1 tahun 

menyatakan 

  

dapat 

  

  

  

  

ketentuan pasal di atas, 

penyampaian tanggapan/ pembelaan secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

1 tahun 2010, 

due 

  

 

Terlapor III Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Secara Horizontal Dengan 

Pelaku Usaha Lain Untuk Mengatur Dan 

 

keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada halaman 

21 sampai dengan halaman 25 dan halaman 28 

sampai dengan halaman 39 dalam Laporan Dugaan 

I/2017, 

aan 

persekongkolan Horizontal, dengan dasar alasan 

  

Dalil Tim Investigator Mengenai Persekongkolan 

Horizontal Yang Dikaitkan Dengan “Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

-----------  
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Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

Tim Investigator Perkara 

I/2017, dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31, yang pada intinya 

Tim Investigator menyatakan adanya 

persekongkolan Horizontal yang dikaitkan 

dengan “adanya penempatan daftar personil 

pada paket tertentu”, berdasarkan fakta

dan dasar alasan sebagai berikut: 

i. Tim Investigator sama sekali tidak mampu 

membuktikan bahwa fakta

penempatan personil merupakan tindakan 

pelanggaran persekong

karena Kesi

disampaikan oleh Tim Investigator terkait 

dengan “adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu” tidak ada 

hubungannya dan tidak ada relevansinya 

dengan dokumen

yang disampai

Sehingga Tim Investigator hanya 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

ii. Bahwa ternyata fakta

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Per

Nomor 07/KPPU

Maret 2018, halaman 28 sampai dengan 

halaman 31, sama sekali tidak terdapat 

adanya dokumen

menyebutkan Terlapor V.

Sehingga dengan demikian, dalil Tim 

Investigator mengenai dugaan persekongkolan 

horizontal terkait dengan “adanya penempatan 

 

511 

SALINAN 

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

Tim Investigator Perkara Nomor 07/KPPU-

I/2017, dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31, yang pada intinya 

Tim Investigator menyatakan adanya 

persekongkolan Horizontal yang dikaitkan 

“adanya penempatan daftar personil 

pada paket tertentu”, berdasarkan fakta-fakta 

dan dasar alasan sebagai berikut:  ---------------- 

Tim Investigator sama sekali tidak mampu 

membuktikan bahwa fakta-fakta adanya 

penempatan personil merupakan tindakan 

pelanggaran persekongkolan horizontal, 

karena Kesimpulan/Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator terkait 

dengan “adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu” tidak ada 

hubungannya dan tidak ada relevansinya 

dengan dokumen-dokumen dan fakta-fakta 

yang disampaikan oleh Tim Investigator. 

Sehingga Tim Investigator hanya 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja.  --------------------------- 

Bahwa ternyata fakta-fakta yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, halaman 28 sampai dengan 

halaman 31, sama sekali tidak terdapat 

adanya dokumen-dokumen yang 

menyebutkan Terlapor V.  --------------------- 

Sehingga dengan demikian, dalil Tim 

Investigator mengenai dugaan persekongkolan 

ontal terkait dengan “adanya penempatan 

  

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

-

I/2017, dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31, yang pada intinya 

Tim Investigator menyatakan adanya 

persekongkolan Horizontal yang dikaitkan 

“adanya penempatan daftar personil 

fakta 

  

Tim Investigator sama sekali tidak mampu 

fakta adanya 

penempatan personil merupakan tindakan 

kolan horizontal, 

Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator terkait 

dengan “adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu” tidak ada 

hubungannya dan tidak ada relevansinya 

fakta 

kan oleh Tim Investigator. 

Sehingga Tim Investigator hanya 

dugaan dan 

-

  

fakta yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

kara 

I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, halaman 28 sampai dengan 

halaman 31, sama sekali tidak terdapat 

dokumen yang 

  

Sehingga dengan demikian, dalil Tim 

Investigator mengenai dugaan persekongkolan 

ontal terkait dengan “adanya penempatan 
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daftar personil pada paket tertentu”, demi 

hukum (Ipso Jure

b. Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Penempatan 

Daftar Personil Inti Yang Dilakukan Oleh 

Terlapor V Pada Seluruh Paket Tender. 

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas

tim Investigator dalam point 8 halaman 21 

sampai dengan halaman 23 dan point 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan adanya kesengajaan 

mengajukan 2 tim

tender, dengan fakta

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

i. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

untuk setiap Paket Tender yang diikuti

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan 

tercantum dalam dokumen penawaran.

ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

berikut:  --------------------------------
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daftar personil pada paket tertentu”, demi 

Ipso Jure) sama sekali tidak terbukti.  - 

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Penempatan 

Daftar Personil Inti Yang Dilakukan Oleh 

Terlapor V Pada Seluruh Paket Tender. -----------

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

nvestigator dalam point 8 halaman 21 

halaman 23 dan point 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan adanya kesengajaan 

2 tim personil untuk 4 paket 

tender, dengan fakta-fakta dan dasar alasan 

-------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

etiap Paket Tender yang diikuti;  --- 

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

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

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.”  --- 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

------------------------------------------ 

 

daftar personil pada paket tertentu”, demi 

  

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Penempatan 

Daftar Personil Inti Yang Dilakukan Oleh 

-----------  

dalil 

nvestigator dalam point 8 halaman 21 

halaman 23 dan point 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan adanya kesengajaan 

uk 4 paket 

fakta dan dasar alasan 

  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

  

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

  

Personil inti dan/atau peralatan yang 

yang 

  

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

  



 

 
 

No. Tenaga Ahli (TA) yang 
dibutuhkan

1. General Super 
Intendent

2. Site Manager

3. Manager Ahli Struktur 
Jalan

4. Manager Petugas 
Kendali Mutu

5. Manager Kuantitas

6. Manager K3

7. Surveyor
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“Memiliki/men

Teknis/Terampil sebagai Personil Inti sesuai 

bidang keahlian/ keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

dibutuhkan sebagai berikut:

Tenaga Ahli (TA) yang 
dibutuhkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Minimal 

Pengalaman 
Minimal 

Tenaga Ahli

General Super 
Intendent 

S2 Teknik 
Sipil 

10 Tahun

Site Manager S1 Teknik 
Sipil 

10 Tahun

Manager Ahli Struktur 
Jalan 

S1 Teknik 
Sipil 

8 Tahun

Manager Petugas 
Kendali Mutu 

S1 Teknik 
Sipil 

8 Tahun

Manager Kuantitas S1 Teknik 
Sipil 

8 Tahun

Manager K3 S1 Teknik 
Sipil 

8 Tahun

Surveyor S1 Geodesi 8 Tahun

iii. Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh

Panitia/Pokja sangat tinggi, yang 

mengakibatkan Terlapor V sangat sulit 

untuk memenuhinya karena pada saat 

mengikuti tender tersebut personil tenaga 

ahli general Super Intendent yang 

berpendidikan S2 Teknik Sipil dan 

memiliki sertifikat 

dan SKA Ahli Utama Manajemen Proyek 

dengan pengalaman 10 tahun, sedang 

ditugaskan pada proyek

 

511 

SALINAN 

menyampaikan Daftar Tenaga 

Terampil sebagai Personil Inti sesuai 

bidang keahlian/ keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

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

Pengalaman 
Minimal 

Tenaga Ahli 

Profesi Keahlian/ 
Keterampilan 

10 Tahun SKA Ahli Utama 
Jalan dan SKA Ahli 
Utama Manajemen 

Proyek 

10 Tahun SKA Ahli Utama 
dan SKA Ahli 

Utama Manajemen 
Proyek 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

8 Tahun SKA Ahli Madya K3 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I selaku 

Pokja sangat tinggi, yang 

mengakibatkan Terlapor V sangat sulit 

untuk memenuhinya karena pada saat 

mengikuti tender tersebut personil tenaga 

ahli general Super Intendent yang 

berpendidikan S2 Teknik Sipil dan 

memiliki sertifikat SKA Ahli Utama Jalan 

dan SKA Ahli Utama Manajemen Proyek 

dengan pengalaman 10 tahun, sedang 

ditugaskan pada proyek-proyek lain di 

  

yampaikan Daftar Tenaga 

Terampil sebagai Personil Inti sesuai 

bidang keahlian/ keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

  

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

selaku 

Pokja sangat tinggi, yang 

mengakibatkan Terlapor V sangat sulit 

untuk memenuhinya karena pada saat 

mengikuti tender tersebut personil tenaga 

ahli general Super Intendent yang 

berpendidikan S2 Teknik Sipil dan 

SKA Ahli Utama Jalan 

dan SKA Ahli Utama Manajemen Proyek 

dengan pengalaman 10 tahun, sedang 

proyek lain di 
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seluruh Indonesia, sehingga Terlapor V 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender

iv. Oleh karena itu, tindakan Terlapor V yang 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender, 

adalah didasarkan pada fakta yang 

sebenarnya dari ketersediaan Tim Personi

Inti yang ada pada Terlapor V

v. Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

menyatakan sebagai berikut:

“apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing-masing

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.

Mohon Majelis 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

(Aanwijzing) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang bahwa apabila 

peserta lelang ingin memenangkan lebih 

dari satu paket tender, maka peserta lelang 

harus mengajukan Personil yang berbeda 

pada tiap-tiap paketnya. 
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seluruh Indonesia, sehingga Terlapor V 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender; -- 

ena itu, tindakan Terlapor V yang 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender, 

adalah didasarkan pada fakta yang 

sebenarnya dari ketersediaan Tim Personil 

Inti yang ada pada Terlapor V; --------------- 

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

jelasan (Aanwijzing), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

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

apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?”  ------------- 

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing perserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

enuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.”  - 

Mohon Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang bahwa apabila 

peserta lelang ingin memenangkan lebih 

dari satu paket tender, maka peserta lelang 

harus mengajukan Personil yang berbeda 

tiap paketnya.  -----------------------

 

seluruh Indonesia, sehingga Terlapor V 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

  

ena itu, tindakan Terlapor V yang 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender, 

adalah didasarkan pada fakta yang 

l 

   

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

  

apakah personil boleh sama untuk satu 

  

“Usulan personil diserahkan kepada 

perserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

   

Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang bahwa apabila 

peserta lelang ingin memenangkan lebih 

dari satu paket tender, maka peserta lelang 

harus mengajukan Personil yang berbeda 

-----------------------  
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Sehingga dengan demikian, demi hukum 

(Ipso Jure) tidak ada suatu pelanggaranpun 

yang dilakukan oleh Peserta tender jika 

mereka mengajukan daftar personil yang 

sama pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

personil inti. 

Oleh karena Terlapor V hanya mampu 

membentuk 2 tim Personil Inti yang 

berbeda untuk diajukan pada seluruh 

paket tender dan faktanya Terlapor V tidak 

bermaksud untuk mendapatkan 2 Paket 

tender, karena 1 tim personil inti tidak 

dapat dihadirkan, maka tindakan Terlapor 

V yang hanya mampu membentuk 2 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran.

vi. Perlu Terlapor V kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel-tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23, sesuai dengan fakta

fakta sebagai berikut:

1) Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

2) Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada k

3) Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; dan 

4) Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender. 

Bagaimana mungkin Terlapor II sampai 

dengan Terlapor V melakukan 
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Sehingga dengan demikian, demi hukum 

) tidak ada suatu pelanggaranpun 

yang dilakukan oleh Peserta tender jika 

mereka mengajukan daftar personil yang 

sama pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

  ------------------------------------ 

Oleh karena Terlapor V hanya mampu 

uk 2 tim Personil Inti yang 

berbeda untuk diajukan pada seluruh 

paket tender dan faktanya Terlapor V tidak 

bermaksud untuk mendapatkan 2 Paket 

tender, karena 1 tim personil inti tidak 

dapat dihadirkan, maka tindakan Terlapor 

V yang hanya mampu membentuk 2 tim 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran. ------------------------- 

Perlu Terlapor V kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23, sesuai dengan fakta-

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

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;  ------- 

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;  ------- 

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; dan  - 

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender.  ------- 

Bagaimana mungkin Terlapor II sampai 

dengan Terlapor V melakukan 

  

Sehingga dengan demikian, demi hukum 

) tidak ada suatu pelanggaranpun 

yang dilakukan oleh Peserta tender jika 

mereka mengajukan daftar personil yang 

sama pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

  

Oleh karena Terlapor V hanya mampu 

uk 2 tim Personil Inti yang 

berbeda untuk diajukan pada seluruh 

paket tender dan faktanya Terlapor V tidak 

bermaksud untuk mendapatkan 2 Paket 

tender, karena 1 tim personil inti tidak 

dapat dihadirkan, maka tindakan Terlapor 

tim 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

  

Perlu Terlapor V kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

-

  

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

  

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

  

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

  

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

  

Bagaimana mungkin Terlapor II sampai 

dengan Terlapor V melakukan 
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persekongkolan dalam 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tend

sekali berbeda

vii. Selain dari pada itu, perlu Terlapor V 

kemukakan juga bahwa

V merupakan pihak peserta tender yang 

tidak dimenangkan dalam keseluruhan 

paket tender yang menjadi objek perkara 

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

Berdasarkan fakta

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

terdapat persekongkolan 

penempatan daftar personil inti yang dilakukan 

oleh Terlapor V pada seluruh paket tender, 

demi hukum (Ipso Jure

terbukti.--------------------------------

c. Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan Yang Diajukan Oleh Terlapor V Pada 

Seluruh Paket Tender. 

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam point 9 halaman 23 

sampai dengan halaman 24 dan 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan penempatan daftar peralatan 

utama yang diajukan oleh masing

Terlapor dalam tender perkara 

sama, dengan fakta

sebagai berikut:--------------------------------
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persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

sekali berbeda?  --------------------------------- 

Selain dari pada itu, perlu Terlapor V 

kemukakan juga bahwa faktanya Terlapor 

V merupakan pihak peserta tender yang 

tidak dimenangkan dalam keseluruhan 

paket tender yang menjadi objek perkara a 

---------------------------------------------- 

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

terdapat persekongkolan horizontal dalam 

penempatan daftar personil inti yang dilakukan 

oleh Terlapor V pada seluruh paket tender, 

Ipso Jure) sama sekali tidak 

------------------------------------------------ 

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan Yang Diajukan Oleh Terlapor V Pada 

Seluruh Paket Tender.  -------------------------------

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam point 9 halaman 23 

sampai dengan halaman 24 dan point 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan penempatan daftar peralatan 

utama yang diajukan oleh masing-masing 

Terlapor dalam tender perkara a quo adalah 

sama, dengan fakta-fakta dan dasar hukum 

--------------------------------------- 

 

hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

er adalah sama 

  

Selain dari pada itu, perlu Terlapor V 

faktanya Terlapor 

V merupakan pihak peserta tender yang 

tidak dimenangkan dalam keseluruhan 

a 

  

fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

horizontal dalam 

penempatan daftar personil inti yang dilakukan 

oleh Terlapor V pada seluruh paket tender, 

) sama sekali tidak 

  

Bahwa Sama Sekali Tidak Terdapat 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan Yang Diajukan Oleh Terlapor V Pada 

-------------------------------  

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam point 9 halaman 23 

point 13.2, 

angka (2) halaman 31 sampai dengan halaman 

32 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan penempatan daftar peralatan 

ng 

adalah 

fakta dan dasar hukum 

  



 

 
 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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i. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.

ii. Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur seba

“Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk me

fasilitas/peralatan/

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu:

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam

Bulldozer 100-150HP 

Compressor 4000-6500 
L/M 

5000,0

Dump Truck 

Dump Truck 

Excavator 80-140 HP 

Generator Set 135 KVA

Motor Grader > 100 HP 
Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3 

Tandem Roller 6.8 T 

Vibratory Roller 5-8 T 

Water Tanker 3000-4500 
L 

4,000 Liter

Concrete Pan Mixer 1.000 Liter

Concrete Breaker 20 M3/Jam

Truck Mixer (Agitator) 
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Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

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

onil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.”  --- 

Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk menyediakan 

fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu:  ------ 

Kapasitas Jumlah Alat 
Minimal (Unit) 

30,0 M3/Jam 1 

- 2 

5000,0- 2 

8 Ton 10 

10 Ton 15 

0,9 M3 4 

135 KVA 2 

- 4 
1,5 M3 4 

8,1 Ton 4 

7,1 Ton 4 

4,000 Liter 4 

1.000 Liter 1 

20 M3/Jam 1 

6 M3 10 

  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

  

onil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

  

Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

gai berikut: 

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

nyediakan 

perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 
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iii. Sesuai dengan ketentuan

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (

peserta tender termasuk Terlapor V wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

V sudah tentu

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik

iv. Apabila peserta tender termasuk Terlapor V 

tidak mengajuka

dengan ketentuan di atas, maka peserta 

tender tersebut termasuk Terlapor V tidak 

memenuhi kualifikasi dan kemu

akan kalah dalam tender

v.  Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor V yang 

mengajukan daft

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan.

Berdasarkan fakta

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

yang diajukan oleh masing

dalam tender perkara 

hukum (Ipso Jure
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Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (ekspresiss verbis), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor V wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

V sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik;  ----------------------------- 

Apabila peserta tender termasuk Terlapor V 

tidak mengajukan daftar peralatan sesuai 

dengan ketentuan di atas, maka peserta 

tender tersebut termasuk Terlapor V tidak 

memenuhi kualifikasi dan kemungkinan 

akan kalah dalam tender;  -------------------- 

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor V yang 

mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan.  -------------------------------- 

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

yang diajukan oleh masing-masing Terlapor 

dalam tender perkara a quo adalah sama, demi 

Ipso Jure) sama sekali tidak terbukti. -- 

 

ketentuan 

di atas, maka telah terlihat secara 

), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor V wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

   

Apabila peserta tender termasuk Terlapor V 

n daftar peralatan sesuai 

dengan ketentuan di atas, maka peserta 

tender tersebut termasuk Terlapor V tidak 

ngkinan 

  

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor V yang 

ar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

  

fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dalil Tim Investigator mengenai 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

masing Terlapor 

adalah sama, demi 
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d. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Tidak Mengajukan Sanggahan Harga 

Penawaran Terendah Sama Sekali Tidak 

Terbukti. --------------------------------

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas 

tim investigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan tidak mengajukan sanggahan 

harga penawaran terendah sama sekali tidak 

terbukti, berdasarkan fakta

alasan sebagai berikut:

i. Bahwa ketentuan

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden No 4 

Tahun 2015: 

“E-Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Baran

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan.

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015:

“Dalam pelaksanaan E

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
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Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Tidak Mengajukan Sanggahan Harga 

Penawaran Terendah Sama Sekali Tidak 

------------------------------------------------

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas dalil 

tim investigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

n Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan tidak mengajukan sanggahan 

nawaran terendah sama sekali tidak 

terbukti, berdasarkan fakta-fakta dan dasar 

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

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 39 dan 

ayat (7) Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

4 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:  ------- 

angka 39 Peraturan Presiden No 4 

  ------------------------------------ 

Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan.” ------------------------------- 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015:  ------------------------- 

Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan 

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

tidak diperlukan Jaminan Penawaran;  

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Tidak Mengajukan Sanggahan Harga 

Penawaran Terendah Sama Sekali Tidak 

----------------  

dalil 

tim investigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

mor 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan tidak mengajukan sanggahan 

nawaran terendah sama sekali tidak 

fakta dan dasar 

  

Pasal 1 angka 39 dan 

ayat (7) Peraturan Presiden 

Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

4 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

  

angka 39 Peraturan Presiden No 4 

  

Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

g/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

  

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

  

Tendering dilakukan 
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b. tidak diperlukan sanggahan 

kualifikasi; 

c. apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

harga/biaya;

d.  tidak diperlukan sanggahan banding

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, menggunakan 

secara elektronik

sesuai dengan ketentuan Pasal 1

Perpres Nomor

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

memerlukan sanggahan.

ii. Selanjutnya, ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

(Expressis Verbis

pelaksanaan 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten

2015, yang menjadi objek perkara 
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tidak diperlukan sanggahan 

kualifikasi;  --------------------------------- 

apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

harga/biaya; ------------------------------- 

tidak diperlukan sanggahan banding.” 

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, menggunakan sistem pengadaan 

secara elektronik (E-Tendering), maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

mor 4 Tahun 2015 di atas, 

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

memerlukan sanggahan.  --------------------- 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

------------------------------------------- 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”  -- 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

Expressis Verbis) bahwa di dalam 

pelaksanaan 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, yang menjadi objek perkara a quo, 

 

tidak diperlukan sanggahan 

  

apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

  

  

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

sistem pengadaan 

), maka 

09 ayat (7) 

4 Tahun 2015 di atas, 

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

  

Selanjutnya, ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

  

Peserta yang memasukan penawaran 

sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

  

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

) bahwa di dalam 

pelaksanaan 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Tahun Anggaran 

, 
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antara Terlapor I selaku Panitia/

dengan para peserta tender termasuk 

Terlapor V, telah disepakati dan diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan, 

bahwa terdapat adanya penyampaian 

sanggahan yang mer

tindakan yang dapat dilakukan oleh 

peserta tender yang kalah, namun 

sanggahan tersebut bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan. 

Oleh karena sanggahan bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan, maka 

tindakan Terlapor V yang tidak me

sanggahan bukanlah suatu pelanggaran

iii. Selain dari pada itu, perlu dikemukakan 

bahwa faktanya Terlapor V merupakan 

peserta tender yang dikal

keempat paket tender

iv. Bahwa faktanya Terlapor V lulus dalam 

tahap Pra-Kualifikasi untuk Paket 3

namun untuk harga pada paket 3 dan 4 

Terlapor V bukanlah perserta tender yang 

mengajukan harga terendah yang 

dikalahkan, karena Terlapor

harga di atas HPS

v. Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

sanggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

pada paket 3 tersebut adalah Terlapor IV

Hal itu juga terjadi pada 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 
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tara Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

dengan para peserta tender termasuk 

Terlapor V, telah disepakati dan diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan, 

bahwa terdapat adanya penyampaian 

sanggahan yang merupakan suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh 

peserta tender yang kalah, namun 

sanggahan tersebut bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan.  ----------- 

Oleh karena sanggahan bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan, maka 

tindakan Terlapor V yang tidak melakukan 

ahan bukanlah suatu pelanggaran; -- 

Selain dari pada itu, perlu dikemukakan 

bahwa faktanya Terlapor V merupakan 

peserta tender yang dikalahkan pada 

keempat paket tender;  ------------------------ 

Bahwa faktanya Terlapor V lulus dalam 

Kualifikasi untuk Paket 3 dan 4, 

namun untuk harga pada paket 3 dan 4 

Terlapor V bukanlah perserta tender yang 

mengajukan harga terendah yang 

dikalahkan, karena Terlapor V mengajukan 

harga di atas HPS;  ----------------------------- 

Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

anggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

pada paket 3 tersebut adalah Terlapor IV;  - 

Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 

  

Pokja 

dengan para peserta tender termasuk 

Terlapor V, telah disepakati dan diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan, 

bahwa terdapat adanya penyampaian 

upakan suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh 

peserta tender yang kalah, namun 

sanggahan tersebut bukanlah suatu 

  

Oleh karena sanggahan bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan, maka 

lakukan 

  

Selain dari pada itu, perlu dikemukakan 

bahwa faktanya Terlapor V merupakan 

ahkan pada 

  

Bahwa faktanya Terlapor V lulus dalam 

dan 4, 

namun untuk harga pada paket 3 dan 4 

Terlapor V bukanlah perserta tender yang 

mengajukan harga terendah yang 

V mengajukan 

  

Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

anggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

  

paket 4, dimana 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 
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sementara pihak yang

adalah Terlapor II

vi. Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengaju

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan

Berdasarkan fakta

karena sanggahan

yang harus dilakukan, 

peserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan, maka dalil tim 

Investigator yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan tidak mengajukan sanggahan harga 

penawaran terendah, demi hukum 

sama sekali tidak terbukti.

e. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu, Sama Sekali 

Tidak Terbukti. --------------------------------

Terlapor V menolak dengan 

investigator dalam point 13.2, angka (4) 

halaman 33 sampai dengan halaman 39 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu, 

berdasarkan fakta

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

i. Bahwa dalil Tim Investigator sama sekali 

tidak menunjukkan analisis harga satuan 
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sementara pihak yang dimenangkan 

adalah Terlapor II;  ----------------------------- 

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan?  ------------------ 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh 

karena sanggahan bukanlah suatu kewajiban 

yang harus dilakukan, dan Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

ang dikalahkan, maka dalil tim 

nvestigator yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan tidak mengajukan sanggahan harga 

penawaran terendah, demi hukum (Ipso Jure) 

sama sekali tidak terbukti.  ------------------------ 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu, Sama Sekali 

----------------------------------------

Terlapor V menolak dengan tegas dalil tim 

investigator dalam point 13.2, angka (4) 

halaman 33 sampai dengan halaman 39 

aan Pelanggaran Perkara Nomor

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

di tidak efisien terhadap paket tertentu, 

berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum 

-------------------------------------- 

Bahwa dalil Tim Investigator sama sekali 

tidak menunjukkan analisis harga satuan 

 

dimenangkan 

  

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

kan 

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

  

fakta tersebut di atas, oleh 

bukanlah suatu kewajiban 

dan Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

ang dikalahkan, maka dalil tim 

nvestigator yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan tidak mengajukan sanggahan harga 

) 

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak 

Efisien Terhadap Paket Tertentu, Sama Sekali 

--------  

tegas dalil tim 

investigator dalam point 13.2, angka (4) 

halaman 33 sampai dengan halaman 39 

mor 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

di tidak efisien terhadap paket tertentu, 

fakta dan dasar hukum 

  

Bahwa dalil Tim Investigator sama sekali 

tidak menunjukkan analisis harga satuan 
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dari harga penawaran dokumen tender 

Terlapor V. Yang ditunjukkan oleh Tim 

Investigator hanyalah analisis harga 

satuan dari Terlapor II, III dan IV

ii. Bahwa Terlapor V tidak lulus prakualifikasi 

untuk paket 1 dan paket 2, sehingga 

Terlapor V mengajukan harga penawaran 

untuk tender paket 3 dan paket 4

iii. Bahwa faktanya Terlapor V 

mengajukan harga penawaran untuk 

pekerjaan paket 3 dan paket 4 y

harganya melebihi nilai HPS

iv. Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V tinggi, adalah di

oleh fakta-fakta sebagai berikut

1) Harga material utama yang tinggi

a) Major item adalah beton 

readymix

rigid pavement

45 dan Terlapor V mendapat

harga sub beton yang tinggi

b) Besi beton dan 

fluktuatif) sehingga cukup 

berisiko

besi saat 

2) Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

memiliki beban dan 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

terdapat keadaan sebagai berikut:

a) Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pekerjaan tidak 

bisa kontiniu dikerjakan/ atau 

pekerjaan yang dilakukannya 

bersifat spot
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dari harga penawaran dokumen tender 

Terlapor V. Yang ditunjukkan oleh Tim 

Investigator hanyalah analisis harga 

an dari Terlapor II, III dan IV;  ---------- 

Bahwa Terlapor V tidak lulus prakualifikasi 

untuk paket 1 dan paket 2, sehingga 

Terlapor V mengajukan harga penawaran 

ntuk tender paket 3 dan paket 4;  --------- 

Bahwa faktanya Terlapor V telah 

mengajukan harga penawaran untuk 

pekerjaan paket 3 dan paket 4 yang 

harganya melebihi nilai HPS;  ---------------- 

Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V tinggi, adalah di akibatkan 

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

arga material utama yang tinggi:  ---- 

Major item adalah beton 

readymix, beton untuk pekerjaan 

rigid pavement spesifikasi tinggi fs 

45 dan Terlapor V mendapatkan 

harga sub beton yang tinggi;  ----- 

Besi beton dan wiremesh (harga 

fluktuatif) sehingga cukup 

risiko untuk memprediksi harga 

besi saat itu. ------------------------- 

Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

memiliki beban dan risiko yang lebih 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

terdapat keadaan sebagai berikut:   ---- 

Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pekerjaan tidak 

bisa kontiniu dikerjakan/ atau 

pekerjaan yang dilakukannya 

bersifat spot-spot. Hal ini 

  

dari harga penawaran dokumen tender 

Terlapor V. Yang ditunjukkan oleh Tim 

Investigator hanyalah analisis harga 

  

Bahwa Terlapor V tidak lulus prakualifikasi 

untuk paket 1 dan paket 2, sehingga 

Terlapor V mengajukan harga penawaran 

  

telah 

mengajukan harga penawaran untuk 

ang 

  

Bahwa harga penawaran yang diajukan 

akibatkan 

  

  

Major item adalah beton 

, beton untuk pekerjaan 

spesifikasi tinggi fs 

kan 

  

(harga 

fluktuatif) sehingga cukup 

untuk memprediksi harga 

  

Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

yang lebih 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1 

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

  

Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pekerjaan tidak 

bisa kontiniu dikerjakan/ atau 

pekerjaan yang dilakukannya 

spot. Hal ini 
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mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

idle 

biaya pekerjaan yang ha

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

penambahan 

b) Pekerjaan 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan harga pekerjaan 

men

c) Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

masyarakat perlu diperhitungkan, 

biaya ganti rugi

non teknis

d) Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

listrik PLN, gas, PAM, serat 

Kewajiban bongkar 

utilitas, 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi mengganggu 

dan 

naik

e) Traffic management

penanganan tersendiri karena 

daerah padat lalu lintas, sehingga 

menimbulkan biaya 

traffic management

berkoordinasi deng

terkait lalu lintas; 

f) Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 
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mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

 alat dan tenaga kerja) dan 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

penambahan overhead;  ------------ 

Pekerjaan widening, namun traffic

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan harga pekerjaan 

menjadi tinggi;  ---------------------- 

Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

masyarakat perlu diperhitungkan, 

biaya ganti rugi, dll. yang bersifat 

non teknis;  --------------------------- 

Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

listrik PLN, gas, PAM, serat optik. 

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

utilitas, owner hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi mengganggu schedule, 

dan mengakibatkan harga satuan 

naik;  ---------------------------------- 

Traffic management, perlu 

penanganan tersendiri karena 

daerah padat lalu lintas, sehingga 

menimbulkan biaya extra untuk 

traffic management dan perlu 

berkoordinasi dengan instansi 

terkait lalu lintas;  ------------------- 

Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 

 

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

alat dan tenaga kerja) dan 

rus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

  

traffic 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan harga pekerjaan 

  

Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

masyarakat perlu diperhitungkan, 

yang bersifat 

  

Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

 

oleh pemilik 

hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

, 

mengakibatkan harga satuan 

  

, perlu 

penanganan tersendiri karena 

daerah padat lalu lintas, sehingga 

untuk 

dan perlu 

an instansi 

  

Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 
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kerja 

mengakibatkan harga pekerjaan 

yang tinggi. 

3) Bahwa terhadap 

atas, Terlapor V dibebankan pada 

item-item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender.

Berdasarkan fakta

dalil tim investigator yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu, 

demi hukum (Ipso Jure

terbukti.  --------------------------------

f. Dalil Tim Investigator Yang Men

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

Pelengkap), Sama Sekali Tidak Terbukti.

Terlapor V menolak dengan tegas dalil tim 

investigator dalam point 13.2, angka (5) 

halaman 39 Laporan Dugaan 

Perkara Nomor 

intinya menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menj

perusahaan pendamping, berdasarkan fakta

fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

i. Adapun ketentuan angka 24.1B) Standar 

Dokumen Pengadaan tentang Evaluasi 

Dokumen Penawaran Khusus, menyatakan 

sebagai berikut:

“total harga penawaran setelah koreksi 

aritmatik yang melebihi nilai total HPS, 

dinyatakan gugur kecuali pada pelelangan 
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kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

yang tinggi.  -------------------------- 

Bahwa terhadap risiko tersebut di 

atas, Terlapor V dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender.  ---- 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

dalil tim investigator yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu, 

Ipso Jure) sama sekali tidak 

----------------------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

Pelengkap), Sama Sekali Tidak Terbukti.----------

Terlapor V menolak dengan tegas dalil tim 

investigator dalam point 13.2, angka (5) 

halaman 39 Laporan Dugaan Pelanggaran 

 07/KPPU-I/2017, yang pada 

intinya menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, berdasarkan fakta-

fakta dan dasar hukum sebagai berikut:  -------- 

Adapun ketentuan angka 24.1B) Standar 

Dokumen Pengadaan tentang Evaluasi 

Dokumen Penawaran Khusus, menyatakan 

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

total harga penawaran setelah koreksi 

aritmatik yang melebihi nilai total HPS, 

dinyatakan gugur kecuali pada pelelangan 

  

pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

   

tersebut di 

atas, Terlapor V dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

   

fakta tersebut di atas, maka 

dalil tim investigator yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu, 

) sama sekali tidak 

  

yatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Menjadi Perusahaan Pendamping (Perusahaan 

----------  

Terlapor V menolak dengan tegas dalil tim 

investigator dalam point 13.2, angka (5) 

n 

I/2017, yang pada 

intinya menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

adi 

-

  

Adapun ketentuan angka 24.1B) Standar 

Dokumen Pengadaan tentang Evaluasi 

Dokumen Penawaran Khusus, menyatakan 

  

total harga penawaran setelah koreksi 

aritmatik yang melebihi nilai total HPS, 

dinyatakan gugur kecuali pada pelelangan 
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metode dua tahap atau pelelangan terbatas 

yang memasukkan penawaran harga 

kurang dari 3 peserta

ii. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka

terlihat secara jelas dan tegas (

Verbis), bahwa pengajuan harga 

penawaran yang di atas harga HPS tidak 

akan serta merta gugur untuk pelelangan 

yang dilakukan dengan metode 2 tahap

iii. Faktanya, dalam perkara 

dilakukan dengan m

terdiri dari:  --------------------------------

1) Tahap 1: Pengajuan dokumen 

penawaran yang b

dan teknis

2) Tahap 2: pengajuan dokumen 

penawaran yang bersifat nilai (harga).

iv. Oleh karena pelelangan dalam perkara 

quo dilakukan dengan metode 2 tahap,

maka sesuai dengan ketentuan angka 

24.1B) Standar Dokumen Pengadaan 

tentang Evaluasi Dokumen Penawaran 

Khusus di atas, apabila Terlapor III dan V 

mengajukan harga penawaran di atas HPS, 

demi hukum (

III dan V tersebut, tidak b

dengan ketentuan tender

v. Selanjutnya Terlapor V telah mengajukan 

harga penawaran untuk pekerjaan paket 3 

dan paket 4 yang harganya melebihi nilai 

HPS;  --------------------------------

vi. Bahwa faktanya, harga penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor V tinggi dan bahkan 

melebihi HPS, adalah diakibatkan o

fakta-fakta sebagai berikut

1) Harga material utama yang tinggi
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metode dua tahap atau pelelangan terbatas 

yang memasukkan penawaran harga 

kurang dari 3 peserta”  ------------------------- 

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka

terlihat secara jelas dan tegas (Expresiss 

), bahwa pengajuan harga 

penawaran yang di atas harga HPS tidak 

akan serta merta gugur untuk pelelangan 

dilakukan dengan metode 2 tahap;  -- 

Faktanya, dalam perkara a quo, pelelangan 

dilakukan dengan metode 2 tahap yang 

-------------------------------------- 

Tahap 1: Pengajuan dokumen 

penawaran yang bersifat administrasi 

dan teknis;  -------------------------------- 

Tahap 2: pengajuan dokumen 

penawaran yang bersifat nilai (harga).- 

Oleh karena pelelangan dalam perkara a 

dilakukan dengan metode 2 tahap,

maka sesuai dengan ketentuan angka 

24.1B) Standar Dokumen Pengadaan 

tentang Evaluasi Dokumen Penawaran 

Khusus di atas, apabila Terlapor III dan V 

mengajukan harga penawaran di atas HPS, 

demi hukum (Ipso Jure), tindakan Terlapor 

III dan V tersebut, tidak bertentangan 

dengan ketentuan tender;  -------------------- 

Selanjutnya Terlapor V telah mengajukan 

harga penawaran untuk pekerjaan paket 3 

dan paket 4 yang harganya melebihi nilai 

---------------------------------------------- 

Bahwa faktanya, harga penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor V tinggi dan bahkan 

HPS, adalah diakibatkan oleh 

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

arga material utama yang tinggi:  ---- 

 

metode dua tahap atau pelelangan terbatas 

yang memasukkan penawaran harga 

  

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

Expresiss 

), bahwa pengajuan harga 

penawaran yang di atas harga HPS tidak 

akan serta merta gugur untuk pelelangan 

    

, pelelangan 

etode 2 tahap yang 

  

Tahap 1: Pengajuan dokumen 

ersifat administrasi 

  

Tahap 2: pengajuan dokumen 

   

a 

dilakukan dengan metode 2 tahap, 

maka sesuai dengan ketentuan angka 

24.1B) Standar Dokumen Pengadaan 

tentang Evaluasi Dokumen Penawaran 

Khusus di atas, apabila Terlapor III dan V 

mengajukan harga penawaran di atas HPS, 

), tindakan Terlapor 

tangan 

  

Selanjutnya Terlapor V telah mengajukan 

harga penawaran untuk pekerjaan paket 3 

dan paket 4 yang harganya melebihi nilai 

  

Bahwa faktanya, harga penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor V tinggi dan bahkan 

leh 
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a) Major item adalah beton 

readymix

rigid pavement

45 dan Terlapor V mendapat

harga sub beton yang tinggi

b) Besi be

fluktuatif) sehingga cukup 

berisiko

besi saat itu.

2) Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

memiliki beban dan 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1 

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

terdapat keadaan sebagai berikut:

a) Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pekerjaan 

bisa kontin

pekerjaan yang dilaku

bersifat spot

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

idle 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

penambahan 

b) Pekerjaan 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan

menjadi tinggi

c) Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 
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Major item adalah beton 

readymix, beton untuk pekerjaan 

rigid pavement spesifikasi tinggi fs 

45 dan Terlapor V mendapatkan 

harga sub beton yang tinggi;  ----- 

Besi beton dan wiremesh (harga 

fluktuatif) sehingga cukup 

risiko untuk memprediksi harga 

besi saat itu. ------------------------- 

Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

memiliki beban dan risiko yang lebih 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1 

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

terdapat keadaan sebagai berikut:  ---- 

Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pekerjaan tidak 

bisa kontinyu dikerjakan/atau 

pekerjaan yang dilakukannya 

bersifat spot-spot. Hal ini 

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

 alat dan tenaga kerja) dan 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

penambahan overhead;  ------------ 

Pekerjaan widening, namun traffic

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan harga pekerjaan 

menjadi tinggi;  ---------------------- 

Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

  

Major item adalah beton 

, beton untuk pekerjaan 

spesifikasi tinggi fs 

kan 

  

(harga 

fluktuatif) sehingga cukup 

untuk memprediksi harga 

  

Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

yang lebih 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1 

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

  

Lahan belum bebas 100%, 

tidak 

atau 

kannya 

spot. Hal ini 

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

alat dan tenaga kerja) dan 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

  

traffic 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

harga pekerjaan 

  

Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 
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masyarakat perlu 

biaya ganti rugi

non teknis

d) Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

listrik PLN, gas, PAM, serat 

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

utilitas, 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi menggang

dan 

naik

e) Traffic management

penanganan tersendiri karena 

daerah padat lalu lintas, sehingga 

menimbulkan biaya 

traffic management

berkoordinasi deng

terkait lalu lintas

f) Berp

siang tidak optimal dimungkinkan 

kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

yang tinggi.  

3) Bahwa terhadap 

atas, Terlapor V dibebankan pada 

item-item analisis harga satuan pada 

harga penawar

Berdasarkan fakta

dalil tim Investigator yang pada intinya 

menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, demi hukum (

Jure) sama sekali tidak terbukti.
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masyarakat perlu diperhitungkan, 

biaya ganti rugi, dll. yang bersifat 

non teknis;  --------------------------- 

Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

listrik PLN, gas, PAM, serat optic. 

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

utilitas, owner hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi mengganggu schedule, 

dan mengakibatkan harga satuan 

naik; ----------------------------------- 

Traffic management, perlu 

penanganan tersendiri karena 

daerah padat lalu lintas, sehingga 

menimbulkan biaya extra untuk 

traffic management dan perlu 

berkoordinasi dengan instansi 

terkait lalu lintas; ------------------- 

Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 

kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

yang tinggi.   ------------------------- 

Bahwa terhadap risiko tersebut di 

atas, Terlapor V dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

nvestigator yang pada intinya 

menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

dan Terlapor V, dengan membuat harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping, demi hukum (Ipso 

) sama sekali tidak terbukti.  ------------------ 

 

diperhitungkan, 

yang bersifat 

  

Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

 

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

, 

mengakibatkan harga satuan 

  

, perlu 

penanganan tersendiri karena 

daerah padat lalu lintas, sehingga 

untuk 

dan perlu 

an instansi 

  

otensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 

kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

  

tersebut di 

atas, Terlapor V dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

fakta tersebut di atas, maka 

nvestigator yang pada intinya 

menyatakan terdapat persekongkolan 

horizontal terkait dengan adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor III 

harga 

penawaran di atas HPS sebagai upaya menjadi 

Ipso 

  



 

 
 

Bertitik tolak dari seluruh fakta

atas, maka demi hukum (

melakukan pe

pelaku usaha

pemenang tender

Komisi 

menilai dan memutus perkara 

dalil Tim Investigator di dalam Lapora

Perkara No

dan menyatakan Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor 

pada pemeriksaan selanjutnya. 

6.2.2
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Bertitik tolak dari seluruh fakta

atas, maka demi hukum (Ipso Jure

melakukan persekongkolan tender secara horizontal dengan

pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

menilai dan memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam Lapora

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

dan menyatakan Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor 

pada pemeriksaan selanjutnya.  

6.2.2 Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Secara Vertikal Dengan

Panitia Tender (Terlapor I) 

Menentukan Pemenang Tender

Terlapor V keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada point 7 

angka (1) halaman 17 sampai dengan an

halaman 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

Perkara Nomor 07/KPPU

Maret 2018, tentang dugaan persekongkolan

Vertikal, dengan dasar alasan sebagai berikut:

a. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal

Pengguguran Para Peserta Tender Bersifat 

Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur 

Evaluasi.  --------------------------------

Mengenai dalil Tim Investigator ini, Terlapor V 

menolak dengan tegas karena Terlapor V tidak 

melakukan persekongkolan dengan T

selaku Panitia/Pokja. Hal ini dibuktikan dengan 

fakta dan dasar alasan sebagai berikut:

i. Bahwa tidak ada satupun paket yang 

dimenangkan oleh Terlapor V dari 4 paket 

yang diikuti. Seandainya (

rechtum) Terlapor V
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Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta dan dasar hukum di 

Ipso Jure) Terlapor V tidak pernah 

rsekongkolan tender secara horizontal dengan

untuk mengatur dan menentukan 

, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

dan menyatakan Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor 

 ------------------------------------- 

Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Secara Vertikal Dengan

Panitia Tender (Terlapor I) Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender  ------------------------  

keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada point 7 

angka (1) halaman 17 sampai dengan angka (3) 

halaman 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, tentang dugaan persekongkolan

al, dengan dasar alasan sebagai berikut:  ----- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Terkait Dengan Alasan 

Pengguguran Para Peserta Tender Bersifat 

Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur 

---------------------------------------------- 

Mengenai dalil Tim Investigator ini, Terlapor V 

menolak dengan tegas karena Terlapor V tidak 

melakukan persekongkolan dengan Terlapor I 

Pokja. Hal ini dibuktikan dengan 

fakta dan dasar alasan sebagai berikut:  --------- 

Bahwa tidak ada satupun paket yang 

dimenangkan oleh Terlapor V dari 4 paket 

yang diikuti. Seandainya (quad non 

) Terlapor V melakukan 

  

fakta dan dasar hukum di 

) Terlapor V tidak pernah 

rsekongkolan tender secara horizontal dengan 

untuk mengatur dan menentukan 

, sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang memeriksa, 

seluruh 

n Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

dan menyatakan Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor 

  

Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Secara Vertikal Dengan 

Untuk Mengatur Dan 

 

keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada point 7 

gka (3) 

halaman 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, tentang dugaan persekongkolan 

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Terkait Dengan Alasan 

Pengguguran Para Peserta Tender Bersifat 

Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur 

  

Mengenai dalil Tim Investigator ini, Terlapor V 

menolak dengan tegas karena Terlapor V tidak 

erlapor I 

Pokja. Hal ini dibuktikan dengan 

  

Bahwa tidak ada satupun paket yang 

dimenangkan oleh Terlapor V dari 4 paket 

quad non 

melakukan 



   

halaman 124 dari 511

persekongkolan Verti

dan objektif, sudah selayaknya Terlapor V 

memenangkan salah sa

tender tersebut

ii. Selain dari pada itu, pengguguran 

penilaian merupakan wewenang dan 

tanggung jawab mutlak 

selaku Panitia/Pokja

iii. Bahwa faktan

tidak pernah berkomunikasi de

Terlapor I selaku Panitia/

dengan Evaluasi dan pengguguran 

penilaian dan Terlapor V sama sekali tidak 

pernah melakukan intervensi terh

Terlapor I selaku Panitia/Pokja

iv. Selain dari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor V dan Terlapor

Panitia/Pokja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terla

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

kesalahan saja.  --------------------------------

b. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Peserta Tender 

Yang Digugurkan Tidak Mendapa

Klarifikasi Dari Panitia/

Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan 

Sanggahan. --------------------------------
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persekongkolan Vertikal, maka secara logis 

dan objektif, sudah selayaknya Terlapor V 

memenangkan salah satu dari 4 paket 

tender tersebut;  -------------------------------- 

Selain dari pada itu, pengguguran 

penilaian merupakan wewenang dan 

tanggung jawab mutlak dari Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja;  ------------------------- 

Bahwa faktanya Terlapor V sama sekali 

tidak pernah berkomunikasi dengan 

Terlapor I selaku Panitia/Pokja, terkait 

dengan Evaluasi dan pengguguran 

penilaian dan Terlapor V sama sekali tidak 

pernah melakukan intervensi terhadap 

Terlapor I selaku Panitia/Pokja;  ------------- 

ari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor V dan Terlapor I selaku 

Pokja.  ---------------------------------- 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-cari

-------------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Peserta Tender 

Yang Digugurkan Tidak Mendapatkan 

Klarifikasi Dari Panitia/Pokja Dan Tidak 

Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan 

-------------------------------------------- 

 

maka secara logis 

dan objektif, sudah selayaknya Terlapor V 

tu dari 4 paket 

  

Selain dari pada itu, pengguguran 

penilaian merupakan wewenang dan 

dari Terlapor I 

  

ya Terlapor V sama sekali 

ngan 

Pokja, terkait 

dengan Evaluasi dan pengguguran 

penilaian dan Terlapor V sama sekali tidak 

adap 

  

ari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

I selaku 

  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

por 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

dugaan dan 

cari 

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Peserta Tender 

tkan 

Pokja Dan Tidak 

Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan 
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i. Dalil Tim Investigator

tolak karena faktanya pada saat Terlapor V 

digugurkan pada paket 1 dan 2, telah 

disampaikan klarifikasi oleh Terlapor I 

bahwa pada saat pembuktian kualifikasi 

administrasi dan tenaga ahli yang 

dihadirkan tidak lengkap, sesuai dengan 

Daftar Tenaga Ahli yang diusulkan pada 

aplikasi SPSE dan hal ini diakui sendiri 

oleh Terlapor V karena ketidakhadiran 

tenaga ahli yang diajukan dalam klarifikasi 

dan pembuktian kualifikasi yang tidak bisa 

Terlapor V perkirakan sebelumnya. Karena 

tenaga ahli Terlapor V pada saat itu sedang 

melaksanakan pekerjaan di proyek lain, 

sehingga tidak dapat had

pembuktian kualifikasi

ii. Bahwa ketentuan

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Keempat Atas P

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015:

“E-Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan.

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015:
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nvestigator tersebut Terlapor V 

tolak karena faktanya pada saat Terlapor V 

digugurkan pada paket 1 dan 2, telah 

disampaikan klarifikasi oleh Terlapor I 

bahwa pada saat pembuktian kualifikasi 

administrasi dan tenaga ahli yang 

dihadirkan tidak lengkap, sesuai dengan 

ftar Tenaga Ahli yang diusulkan pada 

aplikasi SPSE dan hal ini diakui sendiri 

oleh Terlapor V karena ketidakhadiran 

tenaga ahli yang diajukan dalam klarifikasi 

dan pembuktian kualifikasi yang tidak bisa 

Terlapor V perkirakan sebelumnya. Karena 

Terlapor V pada saat itu sedang 

melaksanakan pekerjaan di proyek lain, 

sehingga tidak dapat hadir dalam 

pembuktian kualifikasi;  ----------------------- 

ntuan Pasal 1 angka 39 dan 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:  ------- 

angka 39 Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015:  ------------------------- 

Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan.”  ------------------------------ 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015:  ------------------------- 

  

tersebut Terlapor V 

tolak karena faktanya pada saat Terlapor V 

digugurkan pada paket 1 dan 2, telah 

disampaikan klarifikasi oleh Terlapor I 

bahwa pada saat pembuktian kualifikasi 

administrasi dan tenaga ahli yang 

dihadirkan tidak lengkap, sesuai dengan 

ftar Tenaga Ahli yang diusulkan pada 

aplikasi SPSE dan hal ini diakui sendiri 

oleh Terlapor V karena ketidakhadiran 

tenaga ahli yang diajukan dalam klarifikasi 

dan pembuktian kualifikasi yang tidak bisa 

Terlapor V perkirakan sebelumnya. Karena 

Terlapor V pada saat itu sedang 

melaksanakan pekerjaan di proyek lain, 

ir dalam 

  

Pasal 1 angka 39 dan 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Perubahan 

eraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

  

angka 39 Peraturan Presiden 

  

Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

  

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 
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“Dalam pelaksa

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

b. tidak diperlukan sanggahan 

kualifikasi; 

c. apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan ne

harga/biaya;

d. tidak diperlukan sanggahan banding

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, menggunakan 

secara elektronik

sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

Perpres Nomor

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

memerlukan sanggahan.

iii. Selanjutnya, ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

(Expressis Verbis

pelaksanaan 4 Paket Tender Pembangunan 
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Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  ---------- 

tidak diperlukan Jaminan Penawaran; 

tidak diperlukan sanggahan 

kualifikasi;  --------------------------------- 

apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

harga/biaya; ------------------------------- 

tidak diperlukan sanggahan banding;” 

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, menggunakan sistem pengadaan 

secara elektronik (E-Tendering), maka 

i dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

mor 4 Tahun 2015 di atas, 

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

memerlukan sanggahan.  --------------------- 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

------------------------------------------- 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

PSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP” 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

Expressis Verbis) bahwa di dalam 

pelaksanaan 4 Paket Tender Pembangunan 

 

Tendering dilakukan 

  

 

tidak diperlukan sanggahan 

  

apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

i teknis dan 

  

  

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

sistem pengadaan 

), maka 

i dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

4 Tahun 2015 di atas, 

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

  

Selanjutnya, ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

  

penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

PSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

) bahwa di dalam 

pelaksanaan 4 Paket Tender Pembangunan 
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Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, yang menjadi objek perkara 

antara Terlapor I selaku Panitia/

dengan para peserta tender termasuk 

Terlapor V, telah disepakati dan diatur 

dalam Standar Dokumen Penga

bahwa terdapat adanya penyampaian 

sanggahan yang merupakan suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh 

peserta tender yang kalah, namun 

sanggahan tersebut bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan. 

Oleh karena sanggahan bukanlah suatu 

kewajiban ya

tindakan Terlapor V yang tidak melakukan 

sanggahan bukanlah suatu pelanggaran.

iv. Selain dari pada itu, perlu dikemukakan 

bahwa faktanya Terlapor V merupakan 

peserta tender yang dikal

keempat paket tender

v. Bahwa faktanya 

tahap Pra-Kualifikasi untuk Paket 3 dan 4, 

namun untuk harga pada paket 3 dan 4 

Terlapor V bukanlah perserta tender yang 

mengajukan harga terendah yang 

dikalahkan, karena Terlapor

harga di atas HPS

vi. Apabila melihat ada

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

sanggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

pada paket 3
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Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, yang menjadi objek perkara a quo, 

tara Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

dengan para peserta tender termasuk 

Terlapor V, telah disepakati dan diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan, 

bahwa terdapat adanya penyampaian 

sanggahan yang merupakan suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh 

peserta tender yang kalah, namun 

sanggahan tersebut bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan.  ----------- 

Oleh karena sanggahan bukanlah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan, maka 

tindakan Terlapor V yang tidak melakukan 

sanggahan bukanlah suatu pelanggaran. -- 

Selain dari pada itu, perlu dikemukakan 

bahwa faktanya Terlapor V merupakan 

peserta tender yang dikalahkan pada 

keempat paket tender;  ------------------------ 

Bahwa faktanya Terlapor V lulus dalam 

Kualifikasi untuk Paket 3 dan 4, 

namun untuk harga pada paket 3 dan 4 

Terlapor V bukanlah perserta tender yang 

mengajukan harga terendah yang 

dikalahkan, karena Terlapor V mengajukan 

harga di atas HPS;  ----------------------------- 

Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

sanggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

pada paket 3 tersebut adalah Terlapor IV. - 

  

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

, 

Pokja 

dengan para peserta tender termasuk 

Terlapor V, telah disepakati dan diatur 

daan, 

bahwa terdapat adanya penyampaian 

sanggahan yang merupakan suatu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh 

peserta tender yang kalah, namun 

sanggahan tersebut bukanlah suatu 

  

Oleh karena sanggahan bukanlah suatu 

ng harus dilakukan, maka 

tindakan Terlapor V yang tidak melakukan 

  

Selain dari pada itu, perlu dikemukakan 

bahwa faktanya Terlapor V merupakan 

ahkan pada 

  

Terlapor V lulus dalam 

Kualifikasi untuk Paket 3 dan 4, 

namun untuk harga pada paket 3 dan 4 

Terlapor V bukanlah perserta tender yang 

mengajukan harga terendah yang 

V mengajukan 

  

nya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

sanggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 
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Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 

sementara pihak yang dimenangkan 

adalah Terlapor II. 

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dari Panitia/Pokja 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

hanyalah mengandalkan pada dugaan

dan asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

c. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Sama 

Sekali Tidak Terbukti.

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero)

Konstruksi Manggala Pratama

  

511 

SALINAN 

Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 

sementara pihak yang dimenangkan 

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

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

ng dikalahkan?  ------------------ 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

Pokja dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

mengandalkan pada dugaan-dugaan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja.  --------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Sama 

Sekali Tidak Terbukti.   ------------------------------ 

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero), Tbk. dan PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.), 

 

Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 

sementara pihak yang dimenangkan 

  

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

peserta tender yang mengajukan harga 

  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

dugaan 

-

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Sama 

     

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

dan PT Jaya 

), 
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merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja mengabaikan ketentuan 

pembuktian kualifikasi dengan tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerj

hanyalah mengandalkan pada dugaan

dan asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

d. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Tidak Konsisten Dala

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis Karena 

Terlapor I Menggunakan Sistem Merit Pada 

Paket 3  Sementara Pada Paket 1, 2 Dan 4  

Menggunakan Metode Evaluasi Teknis Satu File 

Dengan Sistem Gugur. 

Terlapor V menolak dengan tegas dalil T

Investigator ters

penggunaan prosedur evaluasi teknis pada 

paket 3 dan penggunaan metode evaluasi teknis 

satu file dengan sistem gugur

dan 4 merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan mutlak dari Terlapor I selaku 

Panitia/Pokja.   --------------------------------

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja tidak konsisten dalam 

menggunakan prosedur evaluasi teknis karena 

Terlapor I menggunakan sistem meri

paket 3  sementara pada 

menggunakan metode evaluasi teknis satu 
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merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja.  --- 

tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja mengabaikan ketentuan 

pembuktian kualifikasi dengan tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

hanyalah mengandalkan pada dugaan-dugaan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja.  --------------------------------- 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis Karena 

Terlapor I Menggunakan Sistem Merit Pada 

Paket 3  Sementara Pada Paket 1, 2 Dan 4  

Menggunakan Metode Evaluasi Teknis Satu File 

Dengan Sistem Gugur.  ----------------------------- 

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan 

penggunaan prosedur evaluasi teknis pada 

paket 3 dan penggunaan metode evaluasi teknis 

dengan sistem gugur pada Paket 1, 2 

dan 4 merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan mutlak dari Terlapor I selaku 

--------------------------------------- 

kan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja tidak konsisten dalam 

menggunakan prosedur evaluasi teknis karena 

Terlapor I menggunakan sistem merit pada 

ket 3  sementara pada Paket 1, 2 dan 4  

menggunakan metode evaluasi teknis satu file

  

merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

    

tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja mengabaikan ketentuan 

pembuktian kualifikasi dengan tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

akan pekerjaan sejenis 

dugaan 

-

  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Vertikal Karena Terlapor I 

m 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis Karena 

Terlapor I Menggunakan Sistem Merit Pada 

Paket 3  Sementara Pada Paket 1, 2 Dan 4  

Menggunakan Metode Evaluasi Teknis Satu File 

  

im 

tindakan 

penggunaan prosedur evaluasi teknis pada 

paket 3 dan penggunaan metode evaluasi teknis 

aket 1, 2 

dan 4 merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan mutlak dari Terlapor I selaku 

  

kan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja tidak konsisten dalam 

menggunakan prosedur evaluasi teknis karena 

t pada 

aket 1, 2 dan 4  

file 



 

Bertitik tolak dari seluruh fakta

atas, maka demi hukum (

melakukan persekongkolan tender secara Vertikal dengan

Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

menentukan pemenang tender

bagi Majelis 

memeriksa, menilai dan memutus perkara 

menolak seluruh dalil Tim Investigator di dalam Lapora

Dugaan Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan Terlapor V tidak 

menjadi p

6.2.3
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dengan sistem gugur, hanyalah mengandalkan 

pada dugaan-dugaan dan asumsi

bahkan hanya mencari

Bertitik tolak dari seluruh fakta

atas, maka demi hukum (Ipso Jure

melakukan persekongkolan tender secara Vertikal dengan

Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

menentukan pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang 

memeriksa, menilai dan memutus perkara 

menolak seluruh dalil Tim Investigator di dalam Lapora

Dugaan Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan Terlapor V tidak 

menjadi pihak Terlapor pada pemeriksaan selanjutnya. 

6.2.3 Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan

Timbulnya Kerugian Sebesar Rp3.479.303.000,

Terlapor V keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada point 

13.4 halaman 40 sampai dengan halaman 41 

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

tentang adanya persekongkolan tender bai

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan 

timbulnya kerugian 

(tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta 

tiga ratus tiga ribu 

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

a. Bahwa ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

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

“Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 
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dengan sistem gugur, hanyalah mengandalkan 

dugaan dan asumsi-asumsi, 

bahkan hanya mencari-cari kesalahan saja. ---- 

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta dan dasar hukum di 

Ipso Jure) Terlapor V tidak pernah 

melakukan persekongkolan tender secara Vertikal dengan

Terlapor I selaku Panitia/Pokja untuk mengatur dan 

, sehingga cukup dasar alasan 

meriksaan Pendahuluan KPPU yang 

memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk 

menolak seluruh dalil Tim Investigator di dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan Terlapor V tidak 

ihak Terlapor pada pemeriksaan selanjutnya.  ------- 

Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan

Timbulnya Kerugian Sebesar Rp3.479.303.000,00.   

keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada point 

13.4 halaman 40 sampai dengan halaman 41 

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

tentang adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan 

 sebesar Rp3.479.303.000,00 

ar empat ratus tujuh puluh sembilan juta 

ibu rupiah), dengan dasar alasan 

------------------------------------------ 

Bahwa ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

--------------------------------------- 

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

 

dengan sistem gugur, hanyalah mengandalkan 

asumsi, 

  

sar hukum di 

) Terlapor V tidak pernah 

melakukan persekongkolan tender secara Vertikal dengan  

untuk mengatur dan 

, sehingga cukup dasar alasan 

meriksaan Pendahuluan KPPU yang 

, untuk 

n 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan Terlapor V tidak 

  

Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

 

keberatan atas dugaan yang dilakukan 

oleh para Investigator yang terdapat pada point 

13.4 halaman 40 sampai dengan halaman 41 

mor 

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, 

k secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan 

00 

ar empat ratus tujuh puluh sembilan juta 

upiah), dengan dasar alasan 

  

Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

  

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 
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ada penyimpangan yang bersif

atau penawaran bersyarat

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (

Facie) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga 

tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga analisa dug

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sa

berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian.

b. Selanjutnya perlu Terlapor V kemukakan juga 

bahwa sesuai dengan dalil Tim Investigator 

dalam tabel halaman 41 laporan dugaan 

pelanggaran, 

Rp3.479.303.000,

tujuh puluh semb

rupiah) adalah terkait dengan pihak Terlapor II 

dan IV pada paket pekerjaan 3 dan paket 

pekerjaan 4 dengan jumlah masing

pada paket 3 sebesar Rp2.402.353.000,

paket 4 sebesar Rp1.076.950.000,

c. Bahwa faktanya, 

Paket 4 bukanlah pemenang tender, sehingga 

oleh karena kerugian adalah terkait hanya 

kepada pihak Terlapor II dan

Paket pekerjaan 3 dan 4, maka demi hukum 

(Ipso Jure) Terlapor V bukanlah pihak yang 

menimbulkan kerugian. 

Bertitik tolak dari seluruh fakta

demi hukum (Ipso Jure

yang menimbulkan kerugian pada 
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ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok 

atau penawaran bersyarat.”  ----------------------- 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 

tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga analisa dugaan 

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian. ------------------------------------- 

Selanjutnya perlu Terlapor V kemukakan juga 

bahwa sesuai dengan dalil Tim Investigator 

dalam tabel halaman 41 laporan dugaan 

pelanggaran, kerugian sebesar 

Rp3.479.303.000,00 (tiga miliar empat ratus 

tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu 

upiah) adalah terkait dengan pihak Terlapor II 

dan IV pada paket pekerjaan 3 dan paket 

pekerjaan 4 dengan jumlah masing-masing 

pada paket 3 sebesar Rp2.402.353.000,00 dan 

4 sebesar Rp1.076.950.000,00.   ----------- 

 Terlapor V pada Paket 3 dan 

Paket 4 bukanlah pemenang tender, sehingga 

oleh karena kerugian adalah terkait hanya 

kepada pihak Terlapor II dan Terlapor IV pada 

aket pekerjaan 3 dan 4, maka demi hukum 

) Terlapor V bukanlah pihak yang 

menimbulkan kerugian.  ---------------------------- 

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta di atas, maka 

Ipso Jure) Terlapor V bukanlah pihak 

yang menimbulkan kerugian pada Paket pekerjan 3 

  

at penting/ pokok 

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

penawaran saja, 

tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

aan 

, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

ngat tidak 

berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

  

Selanjutnya perlu Terlapor V kemukakan juga 

bahwa sesuai dengan dalil Tim Investigator 

dalam tabel halaman 41 laporan dugaan 

kerugian sebesar 

empat ratus 

ilan juta tiga ratus tiga ribu 

upiah) adalah terkait dengan pihak Terlapor II 

dan IV pada paket pekerjaan 3 dan paket 

masing 

dan 

  

Terlapor V pada Paket 3 dan 

Paket 4 bukanlah pemenang tender, sehingga 

oleh karena kerugian adalah terkait hanya 

Terlapor IV pada 

aket pekerjaan 3 dan 4, maka demi hukum 

) Terlapor V bukanlah pihak yang 

  

fakta di atas, maka 

) Terlapor V bukanlah pihak 

aket pekerjan 3 



 

7. Menimbang bahwa 

melaksanakan 

terhadap: --------------------------------

7.1 Sdr. 

Pemasaran

tanggal 

7.2 Sdr. Ir. Nanang Prabowo 

PT Conbloc Infratecno 

2018 

7.3 Sdr. 

selaku 

Karya sebagai Saksi pada Sidang tanggal 26 Juli 2018 

bukti

7.4 Sdr. 

Bima C

Kons

tanggal 

7.5 Sdr. 

Advokasi 

PT Pembangunan Perumaha

Sidang tanggal

7.6 Sdr. 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan 

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Sidang tanggal 

7.7 Sdr. 

Taryo selaku Tim Pembuat Dokumen Teknik da
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dan 4 sehingga cukup dasar alasan bagi Majel

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang 

memeriksa, menilai dan memutus perkara 

untuk menolak seluruh dalil Tim Investigator di 

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No

07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, dan 

menyatakan Terlapor V tid

Terlapor pada pemeriksaan selanjutnya. 

Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan 

----------------------------------------------------------------

Sdr. Arief Setiyowaluyo, S.T. selaku 

Pemasaran PT Nindya Karya (Persero)

tanggal 26 Juli 2018 (vide Bukti B4);

Sdr. Ir. Nanang Prabowo selaku 

PT Conbloc Infratecno sebagai Saksi pada Sidang tanggal 

2018 (vide bukti B5); --------------------------------

Sdr. Yohannes Joko Sudarso dan 

selaku Manager Pengembangan Bisnis Konstruksi 

Karya sebagai Saksi pada Sidang tanggal 26 Juli 2018 

bukti B6); --------------------------------

Sdr. I Putu Dennia Sutama selaku 

Bima C. B. Soekamso, S.H., M

struksi Manggala Pratama, Tbk

tanggal 8 Agustus 2018 (vide bukti

Sdr. Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen Litigasi dan 

Advokasi dan Bujang Harpendi selaku 

PT Pembangunan Perumahan (Persero) 

Sidang tanggal 8 Agustus 2018 (vide

Sdr. Ir. Cucu Suhara selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Sidang tanggal 29 Agustus 2018 (vide

Sdr. Edy Nurpadmo Hardi, Sdr. Agus Cahyanto

Taryo selaku Tim Pembuat Dokumen Teknik da
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dan 4 sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis 

Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang 

memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, 

untuk menolak seluruh dalil Tim Investigator di 

n Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, dan 

menyatakan Terlapor V tidak menjadi pihak 

Terlapor pada pemeriksaan selanjutnya.  ------------- 

pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan 

-------------------------------------------  

selaku Manager Teknik dan 

PT Nindya Karya (Persero) sebagai Saksi pada Sidang 

B4); ----------------------------------  

selaku Senior Marketing Manager

sebagai Saksi pada Sidang tanggal 26 Juli 

-----------------------------------------------------  

dan Sdr. Emanuel Yudi Kristanto 

Manager Pengembangan Bisnis Konstruksi PT Istaka 

Karya sebagai Saksi pada Sidang tanggal 26 Juli 2018 (vide

-------------------------------------------------------------------  

selaku Manager Pemasaran dan 

S.H., M.B.A. selaku Legal PT Jaya 

Tbk. sebagai Saksi pada Sidang 

bukti B7); ------------------------------  

selaku Kepala Departemen Litigasi dan 

selaku Manager Prakualifikasi 

n (Persero) sebagai Saksi pada 

vide bukti B9);  --------------------  

Ir. Cucu Suhara selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai Saksi pada 

vide bukti B13); ------------------  

Agus Cahyanto, dan Sdr. Moch.

Taryo selaku Tim Pembuat Dokumen Teknik dan Harga Tender a 

 

is 

Pemeriksaan Pendahuluan KPPU yang 

, 

untuk menolak seluruh dalil Tim Investigator di 

mor 

I/2017, tertanggal 13 Maret 2018, dan 

ak menjadi pihak 

  

pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan 

 

ger Teknik dan 

sebagai Saksi pada Sidang 

 

Manager                   

26 Juli 

 

Emanuel Yudi Kristanto 

PT Istaka 

vide 

 

dan 

PT Jaya 

sebagai Saksi pada Sidang 

 

selaku Kepala Departemen Litigasi dan 

Manager Prakualifikasi  

sebagai Saksi pada 

 

Tender 

Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan 

Dinas 

sebagai Saksi pada 

 

. 

a 



 

 
 

quo 

tanggal 

7.8 Sdr.

PT Waskita Karya (Persero)

tanggal 

7.9 Sdr. Andi Fachriyanto selaku E

Infrastruktur 

(vide

7.10 Sdr. 

PT Hutama Karya Infrastruktur 

tanggal 

8. Menimbang bahwa 

Majelis Komisi melaksanakan 

pemeriksaan terhadap

8.1 Sdr.

(Persero) 

(vide

8.2 Sdr.

(Persero) 

(vide

8.3 Pemeriksaan setempat 

Jalan Sp.

disebut Paket III) dan 

(selanjutnya disebut Paket IV) 

bukti

8.4 Sdri. 

Persaingan Usaha

bukti

8.5 Sdr. 

Ahli Teknik

B32

8.6 Sdr. 

Persaingan Usaha

bukti

8.7 Sdr. 

Administrasi Pembangunan ULP Provinsi Banten 
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 PT Adhi Karya (Persero), Tbk.

tanggal 29 Agustus 2018 (vide bukti

Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo selaku Kepala Cabang Banten 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk

tanggal 2 Oktober 2018 (vide bukti

Sdr. Andi Fachriyanto selaku E

Infrastruktur sebagai Saksi pada Sidang tanggal 

vide bukti B25);  --------------------------------

Sdr. Foster Dulles Tumpal Ambarita selaku 

PT Hutama Karya Infrastruktur 

tanggal 3 Oktober 2018 (vide bukti

Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan 

Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap: --------------------------------

Sdr. Djoko Soengkowo selaku Estimator PT Brantas Abipraya 

(Persero) sebagai Saksi pada Sidang tanggal 

vide bukti B28);  --------------------------------

Sdr. Feby Yusa Aldhy selaku Staf Divisi 

(Persero) sebagai Saksi pada Sidang tanggal 

vide bukti B29);  --------------------------------

Pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara 

Jalan Sp. Muncul - Pamulang - Pajajaran 

disebut Paket III) dan Pembangunan Jalan 

(selanjutnya disebut Paket IV) pada tanggal 5 Oktober 2018 

bukti B30); --------------------------------

Sdri. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Persaingan Usaha pada Sidang tanggal 

bukti B31); --------------------------------

Sdr. Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., ATU., IPU. selaku 

Ahli Teknik Sipil pada Sidang tanggal 

32);----------------------------------------------------------------

Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. sebagai 

Persaingan Usaha pada Sidang tanggal 

bukti B34);  --------------------------------

Sdr. Drs. E. Kusmayadi, M.Si. selaku Kepala Biro Ekonomi dan 

Administrasi Pembangunan ULP Provinsi Banten 
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, Tbk. sebagai Saksi pada Sidang 

bukti B14);  --------------------------  

Thomas Aquino Triwijoyo selaku Kepala Cabang Banten 

Tbk. sebagai Saksi pada Sidang 

bukti B23); -----------------------------  

Sdr. Andi Fachriyanto selaku Estimator PT Hutama Karya 

sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Oktober 2018 

----------------------------------------------------------  

Foster Dulles Tumpal Ambarita selaku Estimator 

PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai Saksi pada Sidang 

bukti B26); -----------------------------  

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Majelis Komisi untuk melakukan 

----------------------------------------------------------  

stimator PT Brantas Abipraya 

sebagai Saksi pada Sidang tanggal 4 Oktober 2018

----------------------------------------------------------  

Staf Divisi 1 PT Brantas Abipraya 

sebagai Saksi pada Sidang tanggal 4 Oktober 2018 

----------------------------------------------------------  

di lokasi obyek perkara Pembangunan 

Pajajaran - Otista (selanjutnya 

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari

pada tanggal 5 Oktober 2018 (vide

-----------------------------------------------------------------  

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum 

pada Sidang tanggal 8 Oktober 2018 (vide

-----------------------------------------------------------------  

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., ATU., IPU. selaku 

pada Sidang tanggal 9 Oktober 2018 (vide bukti

-----------------------------------------  

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. sebagai Ahli Hukum

pada Sidang tanggal 15 Oktober 2018 (vide

----------------------------------------------------------------  

selaku Kepala Biro Ekonomi dan 

Administrasi Pembangunan ULP Provinsi Banten dan Sdr. 

  

sebagai Saksi pada Sidang 

 

Thomas Aquino Triwijoyo selaku Kepala Cabang Banten                 

sebagai Saksi pada Sidang 

 

stimator PT Hutama Karya 

3 Oktober 2018 

 

stimator                          

Saksi pada Sidang 

 

Pemeriksaan Lanjutan, 

Majelis Komisi untuk melakukan 

 

stimator PT Brantas Abipraya 

r 2018 

 

Brantas Abipraya 

4 Oktober 2018 

 

Pembangunan 

(selanjutnya 

Hasyim Ashari 

vide 

 

Ahli Hukum 

vide 

 

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., ATU., IPU. selaku 

bukti 

 

Ahli Hukum 

vide 

 

selaku Kepala Biro Ekonomi dan 

Sdr. 



 

Fathony Sukendran 

16 Oktober 2018 

8.8 Sdr. 

Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD

Anggaran 2015 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

Banten

8.9 Pemeriksaan setempat 

Jalan Pakupatan 

Pembangunan Jalan Palima 

II) pada tanggal 

8.10 Sdr. 

Barang/Jasa

B39

8.11 Sdr. 

tanggal

8.12 Sdr.

Hutama Karya (Persero) 

(vide

8.13 Sdr.

mewakili Direktur 

tanggal

8.14 Sdr. 

Terlapor II mewakili Direktur

Sidang tanggal

8.15 Sdr.

Arrizq Akbar, S.Sos., 

Angga Sofyan Lutfi, S.E. selaku 

30 Oktober 2018 

9. Menimbang bahwa pada tanggal 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat 

bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V

10. Menimbang bahwa pada tanggal 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V
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Fathony Sukendran selaku Sekretaris ULP 

16 Oktober 2018 (vide bukti B35); 

Sdr. Ir. Helmy Nuddin Zein selaku 

Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD

Anggaran 2015 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

Banten pada Sidang tanggal 16 Oktober 2018 

Pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara 

an Pakupatan - Palima (selanjutnya disebut Paket I) dan 

Pembangunan Jalan Palima - Ps. Teneng 

pada tanggal 17 Oktober 2018 (vide

Sdr. Raden Ari Widianto, S.H., M.E.

Barang/Jasa pada Sidang tanggal 

39);----------------------------------------------------------------

Sdr. Drs. Edy Usman, S.T., M.T. selaku 

tanggal 24 Oktober 2018 (vide bukti

Sdr. Sigit Roestanto selaku Terlapor III

Hutama Karya (Persero) pada Sidang

vide bukti B43);  --------------------------------

Sdr. Yusuf Wibisono dan Sdr. R. Tri Adhana 

mewakili Direktur PT Brantas Abipraya (Persero) 

tanggal 30 Oktober 2018 (vide bukti

Sdr. Satya Erlangga, I.R. dan 

Terlapor II mewakili Direktur PT Adhi Karya (Persero)

Sidang tanggal 30 Oktober 2018 (vide

Sdr. Dian Eka Widiantara, S.IP., Sdr. 

Arrizq Akbar, S.Sos., Sdr. Thian Fitriana, S.IP., 

Angga Sofyan Lutfi, S.E. selaku Terlapor I

30 Oktober 2018 (vide bukti B47). 

Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2018

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat 

bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator, 

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Novemb

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V
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selaku Sekretaris ULP pada Sidang tanggal 

 -------------------------------------  

Ir. Helmy Nuddin Zein selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 

Anggaran 2015 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

16 Oktober 2018 (vide bukti B36). --  

di lokasi obyek perkara Pembangunan 

(selanjutnya disebut Paket I) dan 

Ps. Teneng (selanjutnya disebut Paket 

vide bukti B38);------------------  

, S.H., M.E. selaku Ahli Pengadaan 

pada Sidang tanggal 24 Oktober 2018 (vide bukti

-----------------------------------------  

Drs. Edy Usman, S.T., M.T. selaku Ahli Hukum pada Sidang 

bukti B41); ---------------------------  

Terlapor III mewakili Direktur PT 

pada Sidang tanggal 25 Oktober 2018 

----------------------------------------------------------  

R. Tri Adhana selaku Terlapor IV

PT Brantas Abipraya (Persero) pada Sidang 

bukti B44); ---------------------------  

dan Sdr. Agus Cahyanto selaku 

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. pada 

vide bukti B45); ------------------  

Sdr. Jajat Hidayat, A.Md., Sdr. 

Thian Fitriana, S.IP., dan Sdr. H. 

Terlapor I pada Sidang tanggal

 -------------------------------------  

7 November 2018 Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat 

bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator, 

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide bukti B48).---  

14 November 2018, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide bukti B49).--------------  

 

pada Sidang tanggal 

 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Tahun 

Anggaran 2015 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

 

Pembangunan 

(selanjutnya disebut Paket I) dan 

(selanjutnya disebut Paket 

 

Ahli Pengadaan 

bukti 

 

pada Sidang 

 

PT 

25 Oktober 2018 

 

Terlapor IV 

pada Sidang 

  

selaku 

pada 

 

Sdr. 

H. 

pada Sidang tanggal 

 

Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat 

bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator, 

 

Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor 

 



 

 
 

11. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerah

Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (

11.1 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

11.1.1

11.1.2

11.1.3

No 

1 Pembangunan Jalan Pakupatan 
Palima 

2 Pembangunan Jalan Palima 
Teneng  

3 Pembangunan Jalan Sp. Muncul 
Pamulang -

4 Pembangunan Jalan Hasyim Ashari

11.1.4
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Menimbang bahwa pada Sidang Penyerah

Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide 

Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

11.1.1 Bahwa Objek Perkara adalah 4 paket tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina 

Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

2015, dengan rincian sebagai berikut: (

Pengumuman Lelang Ulang Unit Layanan 

Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 

027/3025099/LU/Pokja

027/3026099/LU/Pokja

027/3027099/LU/Pokja

dan 027/3018099/LU/Pokja

2015 menggunakan 

dengan sistem Pra Kualifikasi

11.1.2 Sumber Dana: APBD

HPS Rp640.200.000.000

Puluh Miliar Dua Ratus

11.1.3 Dengan rincian paket sebagai berikut:

Nama Paket 
Lelang

Pembangunan Jalan Pakupatan - 3041099

Pembangunan Jalan Palima - Ps. 3042099

Pembangunan Jalan Sp. Muncul - 
- Pajajaran - Otista 

3043099

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 3044099

Selanjutnya Nama paket disebut sebagai Paket I 

untuk Nomor 1, Paket II 

untuk Nomor 3 dan Paket IV untuk Nomor 4.

11.1.4 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

Pasal 22
 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan 
pelaku usaha lain untuk mengatur dan
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Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

vide bukti I6); --------------------  

Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -------------------------- 

Bahwa Objek Perkara adalah 4 paket tender 

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan 

Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

2015, dengan rincian sebagai berikut: (vide

Pengumuman Lelang Ulang Unit Layanan 

Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 

/LU/Pokja-DBMTR.004/ULP/2015, 

027/3026099/LU/Pokja-DBMTR.004/ULP/2015, 

027/3027099/LU/Pokja-DBMTR.004/ULP/2015 

dan 027/3018099/LU/Pokja-DBMTR.004/ULP/

2015 menggunakan metode Pelelangan Umum 

a Kualifikasi) -------------------------- 

D Tahun Anggaran 2015 Total 

.200.000.000,00 (Enam Ratus Empat 

atus Juta Rupiah); ---------------- 

Dengan rincian paket sebagai berikut: ---------------- 

Kode 
Lelang 

Nilai HPS (Rp) 

3041099 259.200.000.000,00 

3042099 138.000.000.000,00 

3043099 151.500.000.000,00 

3044099   91.500.000.000,00 
Total 640.200.000.000,00 

Selanjutnya Nama paket disebut sebagai Paket I 

untuk Nomor 1, Paket II untuk Nomor 2, Paket III 

untuk Nomor 3 dan Paket IV untuk Nomor 4. ------- 

Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi: ----------------- 

Pasal 22 
 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan 
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau 

  

an Kesimpulan tersebut, 

Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

 

  

Bahwa Objek Perkara adalah 4 paket tender 

Marga dan 

Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 

vide  

Pengumuman Lelang Ulang Unit Layanan 

Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 

DBMTR.004/ULP/ 

Pelelangan Umum 

  

Tahun Anggaran 2015 Total 

Empat 

  

  

 

 

 

 
 

Selanjutnya Nama paket disebut sebagai Paket I 

untuk Nomor 2, Paket III 

  

Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 UU 

  

pelaku 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan 

atau 



 

 
11.2 Resume Tender

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diperoleh informasi

informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai 

berikut:

No Nama Paket

1 Pembangunan Jalan 
Pakupatan –

2 Pembangunan Jalan 
Palima – Ps. Teneng 

3 Pembangunan Jalan 
Sp. Muncul 
Pamulang 
Pajajaran – 

4 Pembangunan Jalan 
Hasyim Ashari

11.3 Kronologis Tender

11.3.1
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menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat”.  --------------------------------
 

dengan Penjelasan:  --------------------------------
 
“Tender adalah tawaran mengajukan harg
memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan 
barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

Resume Tender --------------------------------

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diperoleh informasi

informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai 

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

Nama Paket 
Pekerjaan 
Konstruksi 

Pembangunan Jalan 
– Palima 

Panjang : 9 Km 
Lebar    : 28 M 

Pembangunan Jalan 
Ps. Teneng  

Panjang : 21 Km 
Lebar    : 7 M 

Pembangunan Jalan 
Sp. Muncul – 
Pamulang – 

 Otista 

Panjang : 10.10 Km 
Lebar    : 16 M 

Pembangunan Jalan 
Hasyim Ashari 

Panjang : 6.10 Km 
Lebar    : 14 M 

 

Kronologis Tender --------------------------------

11.3.1 Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa 

berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro 

Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Selaku 

Penanggung Jawab ULP Provinsi Banten nomor 

800/004-Ekbang.ULP/2015;

a. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Kepala 

Biro Ekonomi dan 

Selaku Penanggung Jawab ULP Provinsi Banten 

(Drs. E. Kusmayadi, M.Si) menerbitkan Surat 

Perintah Tugas Nomor 800/004

Ekbang.ULP/2015 untuk melaksanakan proses 

pengadaan barang dan/atau jasa untuk 

pekerjaan Pembangunan Jalan Pakupat

Palima, Pembangunan Jalan Palima

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul
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menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

------------------------------------------------------ 

-------------------------------------- 

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 
memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan 

barang, atau untuk menyediakan jasa”.  ----- 

--------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diperoleh informasi-

informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai 

------------------------------------------------------------------ 

Peserta 
Tender Yang 
mendaftar 

Lolos PreQ 

116 Penyedia 
3 Penyedia 

128 Penyedia 
3 Penyedia 

 

113 Penyedia 

4 Penyedia 

135 Penyedia 
4 Penyedia 

------------------------------------------------------ 

ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa 

berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro 

Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Selaku 

Penanggung Jawab ULP Provinsi Banten nomor 

Ekbang.ULP/2015; --------------------------- 

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Kepala 

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 

Selaku Penanggung Jawab ULP Provinsi Banten 

(Drs. E. Kusmayadi, M.Si) menerbitkan Surat 

Perintah Tugas Nomor 800/004-

Ekbang.ULP/2015 untuk melaksanakan proses 

pengadaan barang dan/atau jasa untuk 

pekerjaan Pembangunan Jalan Pakupatan-

Palima, Pembangunan Jalan Palima-Pasang 

Teneng, Pembangunan Jalan Sp. Muncul-

 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

  

  

a untuk 
memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan 

   

  

-

informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai 

  

 

 

  

ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa 

berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro 

Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Selaku 

Penanggung Jawab ULP Provinsi Banten nomor 

  

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Kepala 

Administrasi Pembangunan 

Selaku Penanggung Jawab ULP Provinsi Banten 

(Drs. E. Kusmayadi, M.Si) menerbitkan Surat 

-

Ekbang.ULP/2015 untuk melaksanakan proses 

pengadaan barang dan/atau jasa untuk 

-

Pasang 

-



 

 
 

No 

1. Dian Eka Widiantara, S.IP./
19761025 200212 1 002

2. Jajat Hidayat, A.Md./
19770707 200112 1 007

3. Arrizq Akbar, S.Sos./
19750329 

4 Thian Fitriana, S.IP./
19790415 200112 1 003

5 H. Angga Sofyan Lutfi, S.E./
19821029 201101 1 001
 

11.3.2
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Pamulang-Pajajaran

Jalan Hasyim Ashari pada Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang Provinsi Banten, sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

beserta perubahannya, sesuai dengan usulan 

Surat Nomor: 602.3/018.1

b. Bahwa susunan keangotaan Pokja ULP/Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Perintah 

Tugas a quo adalah sebagai berikut:

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Nama / NIP Pangkat/Gol

Dian Eka Widiantara, S.IP./ 
19761025 200212 1 002 

Penata Muda/IIIa

Jajat Hidayat, A.Md./ 
19770707 200112 1 007 

Penata Muda Tk.I/IIIb

Arrizq Akbar, S.Sos./ 
19750329 199903 1 004 

Penata Muda/IIIa

Thian Fitriana, S.IP./ 
19790415 200112 1 003 

Penata Muda Tk.I/IIIb

H. Angga Sofyan Lutfi, S.E./ 
19821029 201101 1 001 

Penata Muda/IIIa

11.3.2 Tahapan Pelaksanaan 4 Paket Le

Pembangunan Jalan Perkara 

a. Jadwal Pelaksanaan Lelang

Bahwa proses pelaksanaan lelang 

Pembangunan Jalan Pakupatan

Pembangunan Jalan Palima

Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Pajajaran-Otista, dan Pembangunan Jalan 

Hasyim Ashari tahun 2015, sebagai berikut 

(vide Dokumen 

Pembangunan Jalan Pakupatan

Pembangunan Jalan Palima

Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Pajajaran-Otista, dan Pembangunan Jalan 

Hasyim Ashari tahun 2015
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Pajajaran-Otista, dan Pembangunan 

Jalan Hasyim Ashari pada Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang Provinsi Banten, sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

beserta perubahannya, sesuai dengan usulan 

Surat Nomor: 602.3/018.1-DBT/2015; ---------- 

Bahwa susunan keangotaan Pokja ULP/Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Perintah 

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

Pengadaan Barang/Jasa 

Pangkat/Gol Penugasan 

Penata Muda/IIIa 
Ketua 

Penata Muda Tk.I/IIIb 
Sekretaris 

Penata Muda/IIIa 
Anggota 

Penata Muda Tk.I/IIIb 
Anggota 

Penata Muda/IIIa 
Anggota 

Tahapan Pelaksanaan 4 Paket Lelang 

Pembangunan Jalan Perkara a quo -------------------- 

Jadwal Pelaksanaan Lelang ------------------------ 

Bahwa proses pelaksanaan lelang 

Pembangunan Jalan Pakupatan-Palima, 

Pembangunan Jalan Palima-Pasang Teneng, 

Pembangunan Jalan Sp. Muncul-Pamulang-

Otista, dan Pembangunan Jalan 

Hasyim Ashari tahun 2015, sebagai berikut 

Dokumen Summary Lelang Lelang 

Pembangunan Jalan Pakupatan-Palima, 

Pembangunan Jalan Palima-Pasang Teneng, 

Pembangunan Jalan Sp. Muncul-Pamulang-

Otista, dan Pembangunan Jalan 

Hasyim Ashari tahun 2015) : ----------------------- 

  

Otista, dan Pembangunan 

Jalan Hasyim Ashari pada Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang Provinsi Banten, sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

beserta perubahannya, sesuai dengan usulan 

  

Bahwa susunan keangotaan Pokja ULP/Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Perintah 

   

lang 

  

  

Bahwa proses pelaksanaan lelang 

Palima, 

Pasang Teneng, 

-

Otista, dan Pembangunan Jalan 

Hasyim Ashari tahun 2015, sebagai berikut 

Lelang Lelang 

Palima, 

Pasang Teneng, 

-

Otista, dan Pembangunan Jalan 
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No Peserta
1 PT Conbloc Infratecno

2 PT Hutama Karya (Persero)

3 PT Waskita Karya (Persero)

4 PT Pembangunan Perumahan 
(Persero), Tbk

5 PT Nindya Karya (Persero)

6 PT Adhi Karya (Persero)

7 PT Brantas Abipraya (Persero)

8 PT Istaka Karya (Persero)

9 PT Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk.

10 PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.
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b. Hasil Pra Kualifikasi (

Perkara a quo)--------------------------------

Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui 

metode tender perkara aquo menggunakan 

Prakualifikasi Satu File 

Selanjutnya akan dirinci berdasarkan masing

masing paket, sebagai berikut:

i. Paket I - Pembangunan Jalan Pakupatan 

Palima   --------------------------------

Paket I – Pembangunan Jalan Pakupatan 
Peserta Lulus 

bloc Infratecno  Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Hutama Karya (Persero) V  

Waskita Karya (Persero), Tbk.  Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga 
Ahli yang dihadirkan tidak sesuai 
dengan Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi SPSE.

Pembangunan Perumahan 
Tbk. 

 Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk 
melaksanakan pekerjaan.

Nindya Karya (Persero)  Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

Adhi Karya (Persero), Tbk. V  

Brantas Abipraya (Persero) V  

Istaka Karya (Persero)   Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan oleh 
perusahaan 
Dambha Prima Utama dan PT
Indonesia Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Palima 
- 

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk. 

 Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga
dapat menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli yang
diusulkan pada Aplikasi SPSE.

Wijaya Karya (Persero), Tbk.   Ijazah S2 Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent a.n I Ketut 
Suarbawa, S.T., M.T. tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangka jabatan.

  

511 

SALINAN 

Hasil Pra Kualifikasi (vide Summary Lelang 

----------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui 

metode tender perkara aquo menggunakan 

Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur. 

Selanjutnya akan dirinci berdasarkan masing-

sing paket, sebagai berikut: -------------------- 

Pembangunan Jalan Pakupatan –

-------------------------------------------

Pakupatan – Palima 
Uraian 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga 
Ahli yang dihadirkan tidak sesuai 
dengan Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi SPSE. 
Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk 
melaksanakan pekerjaan. 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan oleh 
perusahaan yang lain,                   PT 
Dambha Prima Utama dan PT Lintas 
Indonesia Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Palima 
 Ps.Teneng;  

Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, tidak 
dapat menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli yang
diusulkan pada Aplikasi SPSE. 

Ijazah S2 Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent a.n I Ketut 
Suarbawa, S.T., M.T. tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangka jabatan. 

 

Lelang 

  

Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui 

metode tender perkara aquo menggunakan 

Sistem Gugur. 

-

  

– 

-----------  

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga 
Ahli yang dihadirkan tidak sesuai 
dengan Daftar Tenaga Ahli yang 

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan oleh 

yang lain,                   PT 
Lintas 

Indonesia Khatulistiwa, pada paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Palima 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Ahli, tidak 

dapat menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli yang 

Ijazah S2 Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent a.n I Ketut 
Suarbawa, S.T., M.T. tidak sesuai 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 



 

 
 

11 PT Jorindo Agung

12 PT Mangkubuana Hutama Jaya

13 PT Tassia Jaya Abadi

14 PT Bina Karya Bahagia

15 PT Langgeng Makmur Perkasa

16 PT Modern Widya Tehnical
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Jorindo Agung   Kemampuan Dasar/KD tidak 
memenuhi/kurang;

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 3 orang, tidak
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi
dan CV); 

 Sertifikat Keahlian/SKA Tenaga Ahli 
tidak memenuhi

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Mangkubuana Hutama Jaya   Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli;
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Tassia Jaya Abadi   Tidak 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV);

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang, tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK;

 Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli 
pada posisi General Superintendent 
(S1
Data Kualifikasi/LDK;

 Daftar peralatan untuk pekerjaan 
utama yang di sampaikan tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Bina Karya Bahagia   Pengalaman Tenaga 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 
Lembar Data Kualifikasi/LDK, kurang 
dari 8 tahun;

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan
untuk pekerjaan utama;

 Tidak melampirkan Surat
Bahan untuk pekerjaan utama.

Langgeng Makmur Perkasa   Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli;
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan untuk 
pekerjaan utama yang sah untuk 
Daftar Peralat

Modern Widya Tehnical   Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 
140001, dan OHSAS 18001;

 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan
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Kemampuan Dasar/KD tidak 
memenuhi/kurang; 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 3 orang, tidak sesuai dengan 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, KTP, 
dan CV);  
Sertifikat Keahlian/SKA Tenaga Ahli 
tidak memenuhi syarat kualifikasi; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang, tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli 
pada posisi General Superintendent 
(S1-Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Daftar peralatan untuk pekerjaan 
utama yang di sampaikan tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 
Lembar Data Kualifikasi/LDK, kurang 
dari 8 tahun; 
Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang sah 
untuk pekerjaan utama; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan untuk 
pekerjaan utama yang sah untuk 
Daftar Peralatan milik sendiri. 

Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 
140001, dan OHSAS 18001; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

  

Kemampuan Dasar/KD tidak 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
dengan 

Tidak melampirkan kelengkapan 
Tenaga Ahli (Ijazah, KTP, 

Sertifikat Keahlian/SKA Tenaga Ahli 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang, tidak sesuai Lembar 

Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli 
pada posisi General Superintendent 

Sipil) tidak sesuai Lembar 

Daftar peralatan untuk pekerjaan 
utama yang di sampaikan tidak 

 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 
Lembar Data Kualifikasi/LDK, kurang 

Tidak melampirkan Bukti 
Peralatan yang sah 

Dukungan 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan untuk 
pekerjaan utama yang sah untuk 

Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 



 

17 PT Pilar Utama Lintas Nusa

18 PT Mustika Mirah Makmur

 

No Peserta
1 PT Dambha Prima Utama

2 PT Conbloc Infratecno

3 PT Hutama Karya (Persero)
4 PT Waskita Karya (Persero)

Tbk. 

5 PT Pembangunan 
Perumahan (Persero)

6 PT Bina Index Consult

7 PT Nindya Karya (Persero)
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Pilar Utama Lintas Nusa   Tidak melampirkan SIUP, SIUJK, 
SBU;

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK;

 Daftar Peralatan yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan
Bahan untuk pekerjaan utama.

Mustika Mirah Makmur   Kemampuan Dasar/KD tidak 
memenuhi/ kurang;

 Ijazah Tenaga Ahli General 
Superintendent (Arief Utomo, S.T.) S1
Teknik Sipil, tidak sesuai dengan 
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV);

 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

ii. Paket II - Pembangunan Jalan Palima 

Teneng  --------------------------------

Paket II – Pembangunan Jalan Palima 
Peserta Lulus 

ambha Prima Utama   Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono di pergunaka
perusahaan yang lain (PT Istaka Karya 
(Persero) dan PT
Khatulistiwa) pada paket pekerjaan yang 
sama;

 Tenaga Ahli General Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., M.T. 
diperg
Ratu Karya pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Sp.Muncul 
Pamulang 

Conbloc Infratecno   Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Hutama Karya (Persero) V  
Waskita Karya (Persero),  Pada saat Pembuktian Kualifikasi 

Administrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 
yang dihadirkan 
dengan Daftar Tenaga Ahli
yang diusulkan pada Aplikasi SPSE.

Pembangunan 
Perumahan (Persero), Tbk. 

 Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk melaksanakan 
pekerjaan.

Bina Index Consult   Tidak melampirkan
Bank;

 Data pengalaman dalam bidang 
konsultan/tidak sesuai;

 Kualifikasi usaha tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK;

 Sertifikat Badan Usaha/SBU Jasa 
Pengawas Konsultan/tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK.

Nindya Karya (Persero)  Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
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Tidak melampirkan SIUP, SIUJK, 
SBU; 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Daftar Peralatan yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Kemampuan Dasar/KD tidak 
memenuhi/ kurang; 
Ijazah Tenaga Ahli General 
Superintendent (Arief Utomo, S.T.) S1-
Teknik Sipil, tidak sesuai dengan 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 

Pembangunan Jalan Palima – Ps. 

-------------------------------------------

Palima – Ps. Teneng 
Uraian 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono di pergunakan oleh 
perusahaan yang lain (PT Istaka Karya 
(Persero) dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa) pada paket pekerjaan yang 
sama; 
Tenaga Ahli General Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., M.T. 
dipergunakan oleh perusahaan lain, PT 
Ratu Karya pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Sp.Muncul - 
Pamulang – Pajajaran – Otista. 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 
yang dihadirkan tidak lengkap, sesuai 
dengan Daftar Tenaga Ahli 
yang diusulkan pada Aplikasi SPSE. 
Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bank; 
Data pengalaman dalam bidang 
konsultan/tidak sesuai; 
Kualifikasi usaha tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Sertifikat Badan Usaha/SBU Jasa 
Pengawas Konsultan/tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK. 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

 

Tidak melampirkan SIUP, SIUJK, 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 

Daftar Peralatan yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 

Surat Dukungan 

Kemampuan Dasar/KD tidak 

Ijazah Tenaga Ahli General 
-

Teknik Sipil, tidak sesuai dengan 

melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Ps. 

-----------  

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
n oleh 

perusahaan yang lain (PT Istaka Karya 
Lintas Indonesia 

Khatulistiwa) pada paket pekerjaan yang 

Tenaga Ahli General Superintendent a.n 
Bambang Setiawan, S.T., M.T. 

 
Ratu Karya pada paket Pekerjaan 

 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 

tidak lengkap, sesuai 

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk melaksanakan 

Surat Dukungan 

Data pengalaman dalam bidang 

Kualifikasi usaha tidak sesuai Lembar 

Sertifikat Badan Usaha/SBU Jasa 
Pengawas Konsultan/tidak sesuai 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 



 

 
 

8 PT Adhi Karya (Persero)
Tbk. 

9 PT Brantas Abipraya 
(Persero) 

10 PT Istaka Karya (Persero)

11 PT Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk.

12 PT Galih Medan Persada 
J.O. PT Bangun Pilar 
Persada 
 

13 PT Sumber Batu

14 PT Mangkubuana Hutama 
Jaya 

15 PT Yala Persada Angkasa
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Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu dan 
tidak rangkap jabatan.

Adhi Karya (Persero), V  

Brantas Abipraya V  

Istaka Karya (Persero)   Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono di pergun
perusahaan lain, PT Dambha Prima 
Utama dan PT
Khatulistiwa pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima 

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk. 

 Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang
Aplikasi SPSE.

PT Galih Medan Persada 
Bangun Pilar 

  Tidak melampirkan kelengkapan
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA,
KTP, dan CV);

 Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent tidak
Data Kualifikasi/LDK (S1

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan

Sumber Batu   Kualifikasi 
Superintendent tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK (S1

 Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK;

 Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager 
a.n Ro
Madya) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK;

 Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n Slamet 
W (S1
Data Kualifikasi/LDK.

Mangkubuana Hutama   Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli;
 Tidak 

Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Yala Persada Angkasa   Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV);

 Tidak melampirkan bukti kepemilikan 
peralatan untuk pekerjaan utama yang 
sah; 

 Tidak menyampaikan peralatan utama 
Batching Plant

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.
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Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu dan 
tidak rangkap jabatan. 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono di pergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Dambha Prima 
Utama dan PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima - Ps.Teneng; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang diusulkan pada 
Aplikasi SPSE. 

Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 
Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK (S1-Teknik Sipil); 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK (S1-Teknik Sipil); 
Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager 
a.n Rolek S (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n Slamet 
W (S1-Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK. 
Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 
Tidak melampirkan bukti kepemilikan 
peralatan untuk pekerjaan utama yang 

 
Tidak menyampaikan peralatan utama 
Batching Plant; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

  

Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu dan 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
akan oleh 

perusahaan lain, PT Dambha Prima 
Lintas Indonesia 

Khatulistiwa pada paket Pekerjaan 
 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, sesuai dengan 

diusulkan pada 

 
 

Kualifikasi pendidikan General 
sesuai Lembar 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

pendidikan General 
Superintendent tidak sesuai Lembar 

Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 

Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager 
lek S (Ahli Manajemen Proyek 

Madya) tidak sesuai Lembar Data 

Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n Slamet 
Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar 

melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Tidak melampirkan bukti kepemilikan 
peralatan untuk pekerjaan utama yang 

Tidak menyampaikan peralatan utama 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 



 

16 PT Tassia Jaya Abadi

17 PT Bina Karya Bahagia

18 PT Langgeng Makmur 
Perkasa 

19 PT Bumi Karsa

20 PT Lintas Indonesia 
Khatulistiwa

21 PT Pilar Utama Lintas Nusa
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Tassia Jaya Abadi   Tidak melampirkan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV);

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK;

 Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli pada 
posisi
General Superintendent (S1
tidak sesua
Kualifikasi/LDK;

 Daftar Peralatan untuk pekerjaan utama 
yang di sampaikan tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/ LDK;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Bina Karya Bahagia   Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah
utama;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan

Langgeng Makmur   Tidak melampirkan 
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan bukti kepemilikan 
peralatan untuk pekerjaan utama yang 
sah untuk daftar peralatan milik sendiri.

Bumi Karsa   Tidak 
untuk Tenaga Ahli pada posisi General 
Superintendent (Ir. M. Zaenuri, M.T.);

 Tidak melampirkan CV dan Ijazah untuk 
Tenaga Ahli pada posisi Site Manager (Ir. 
A. Bambang Sukarno, Dipl. H.E.).

Lintas Indonesia 
Khatulistiwa 

  Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono di perg
perusahaan lain, PT Istaka Karya 
(Persero) dan PT
pada paket pekerjaan yang sama;

 Tidak melampirkan Ijazah S2
Sipil untuk Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent

 Tidak ada CV Tenaga Ahli;
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

Pilar Utama Lintas Nusa   Tidak melampirkan SIUP, SIUJK, dan 
SBU;

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar 
Kualifikasi/LDK;

 Daftar peralatan yang disampaikan tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.
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Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 
KTP, dan CV); 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli pada 
posisi 
General Superintendent (S1-Teknik Sipil) 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Daftar Peralatan untuk pekerjaan utama 
yang di sampaikan tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/ LDK; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk pekerjaan 
utama; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan bukti kepemilikan 
peralatan untuk pekerjaan utama yang 
sah untuk daftar peralatan milik sendiri. 
Tidak melampirkan Ijazah, CV, KTP 
untuk Tenaga Ahli pada posisi General 
Superintendent (Ir. M. Zaenuri, M.T.); 
Tidak melampirkan CV dan Ijazah untuk 
Tenaga Ahli pada posisi Site Manager (Ir. 
A. Bambang Sukarno, Dipl. H.E.). 
Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono di pergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Istaka Karya 
(Persero) dan PT Dambha Prima Utama, 
pada paket pekerjaan yang sama; 
Tidak melampirkan Ijazah S2-Teknik 
Sipil untuk Tenaga Ahli pada posisi 
General Superintendent; 
Tidak ada CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 
Tidak melampirkan SIUP, SIUJK, dan 
SBU; 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Daftar peralatan yang disampaikan tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

 

kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak sesuai Lembar 

Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli pada 

Teknik Sipil) 
i Lembar Data 

Daftar Peralatan untuk pekerjaan utama 
yang di sampaikan tidak sesuai Lembar 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
untuk pekerjaan 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan bukti kepemilikan 
peralatan untuk pekerjaan utama yang 

 
melampirkan Ijazah, CV, KTP 

untuk Tenaga Ahli pada posisi General 

Tidak melampirkan CV dan Ijazah untuk 
Tenaga Ahli pada posisi Site Manager (Ir. 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
unakan oleh 

perusahaan lain, PT Istaka Karya 
Dambha Prima Utama, 

Teknik 
Sipil untuk Tenaga Ahli pada posisi 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan SIUP, SIUJK, dan 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
Data 

Daftar peralatan yang disampaikan tidak 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 



 

 
 

Paket III –
No 
1 PT Propelat 

2 PT Conbloc Infratecno

3 PT Hutama Karya (Persero)

4 PT Waskita Karya (Persero)
5 PT Pembangunan Perumahan 

(Persero), Tbk.

6 PT Nindya Karya (Persero)

7 PT Bangun Cipta Kontraktor

8 PT Adhi Karya (Persero)
9 PT Brantas Abipraya (Persero)
10 PT Istaka Karya (Persero)

11 PT Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk.

12 PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

13 PT Oshin Bangun Persada

14 PT Sumber Batu
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iii. Paket III- Pembangunan Jalan Sp. Muncul 

– Pamulang –

– Pembangunan Jalan Sp. Muncul-Pamulang
Peserta Lulus 

  Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama;

 Data Peralatan tidak lengkap (tidak 
mencantumkan merk, tipe, dan 
tahun pembuatan).

Conbloc Infratecno  Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Hutama Karya (Persero) V  

Waskita Karya (Persero), Tbk. V  
Pembangunan Perumahan 

Tbk. 
 Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 

Peralatan yang sah 
melaksanakan pekerjaan.

Nindya Karya (Persero)  Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

Bangun Cipta Kontraktor  Tidak hadir pada saat Pembuktian 
Kualifikasi.

Adhi Karya (Persero), Tbk. V  
Brantas Abipraya (Persero) V  
Istaka Karya (Persero)   Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 

Pristiyudono dipergunakan oleh 
peru
Utama dan PT
Khatulistiwa, pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima 
Ps.Teneng;

 Tidak melampirkan surat
bahan untuk pekerjaan utama.

Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk. 

 Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan 
dapat menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi SPSE.

Wijaya Karya (Persero), Tbk.  Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan.

Oshin Bangun Persada  Tidak melampirkan Sertifikat Badan 
Usaha (SBU), Sertifikat ISO dan 
OHSAS, Surat Dukungan Bahan,
Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan 
Bank dan Daftar Personil.

Sumber Batu   Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent 
(S1

 Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen 
Proyek Madya) tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK;

 Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager 
a.n Rolek S (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Da
Kualifikasi/LDK;

 Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Slamet W (S1
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK.
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Pembangunan Jalan Sp. Muncul 

– Pajajaran – Otista ---------------

Pamulang-Pajajaran-Otista 
Uraian 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama; 
Data Peralatan tidak lengkap (tidak 
mencantumkan merk, tipe, dan 
tahun pembuatan). 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk 
melaksanakan pekerjaan. 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 

Tidak hadir pada saat Pembuktian 
Kualifikasi. 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan oleh 
perusahaan lain, PT Dambha Prima 
Utama dan PT Lintas  Indonesia 
Khatulistiwa, pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima -
Ps.Teneng; 
Tidak melampirkan surat dukungan 
bahan untuk pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, tidak 
dapat menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi SPSE. 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan. 

Tidak melampirkan Sertifikat Badan 
Usaha (SBU), Sertifikat ISO dan 
OHSAS, Surat Dukungan Bahan, 
Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan 
Bank dan Daftar Personil. 

Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent tidak sesuai LDK 
(S1-Teknik Sipil); 
Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen 
Proyek Madya) tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager 
a.n Rolek S (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Slamet W (S1-Teknik Sipil) tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK. 

  

Pembangunan Jalan Sp. Muncul 

---------------  

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Data Peralatan tidak lengkap (tidak 
mencantumkan merk, tipe, dan 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
untuk 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak hadir pada saat Pembuktian 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan oleh 

sahaan lain, PT Dambha Prima 
Lintas  Indonesia 

Khatulistiwa, pada paket Pekerjaan 
- 

dukungan 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Tenaga Ahli, tidak 

dapat menghadirkan Tenaga Ahli, 
sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli yang 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 

Tidak melampirkan Sertifikat Badan 
Usaha (SBU), Sertifikat ISO dan 

Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan 

Kualifikasi pendidikan General 
tidak sesuai LDK 

Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen 
Proyek Madya) tidak sesuai Lembar 

Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager 
a.n Rolek S (Ahli Manajemen Proyek 

ta 

Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Teknik Sipil) tidak 

 



 

15 PT Mangkubuana Hutama Jaya

16 PT Tassia Jaya Abadi

17 PT Bina Karya Bahagia

18 PT Modern Widya Tehnical

19 PT Ratu Karya

No 
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Mangkubuana Hutama Jaya   Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli;
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

Tenaga Ahli siap bekerja penuh 
waktu dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan dukungan bahan 
untuk pekerjaan utama.

Tassia Jaya Abadi   Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, 
SKA, KTP, dan CV);

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak 
Data Kualifikasi/LDK;

 Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli 
pada posisi General Superintendent 
(S1
Data Kualifikasi/LDK;

 Daftar peralatan untuk pekerjaan 
utama yang di sampaikan tidak 
sesuai Lembar Data 

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Bina Karya Bahagia   Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor 
a.n Dastati, S.T. tidak memenuhi 
syarat Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan 
untuk pekerjaan utama;

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan

Modern Widya Tehnical   Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 
140001 dan OHSAS 18001;

 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh 
waktu dan

 Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan

Ratu Karya   Tenaga Ahli General Superintendent 
a.n Bambang Setiawan, S.T., M.T. 
dipergunakan oleh perusahaan lain 
pergunakan ole
lain yaitu PT
pada paket Pekerj
Jalan Hasyim As

 Jumlah/Kuantitas Tenaga ahli Tetap 
yang diusulkan tidak memenuhi 
syarat.

iv. Paket IV - 

Ashari  --------------------------------

Paket IV – Pembangunan Jalan Hasyim Ashari
Peserta Lulus
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Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh 
waktu dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan dukungan bahan 
untuk pekerjaan utama. 

Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, 
SKA, KTP, dan CV); 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
hanya 2 orang/tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli 
pada posisi General Superintendent 
(S1-Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 
Daftar peralatan untuk pekerjaan 
utama yang di sampaikan tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor 
a.n Dastati, S.T. tidak memenuhi 
syarat Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang sah
untuk pekerjaan utama; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 
140001 dan OHSAS 18001; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh 
waktu dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 
Bahan untuk pekerjaan utama. 
Tenaga Ahli General Superintendent 
a.n Bambang Setiawan, S.T., M.T. 
dipergunakan oleh perusahaan lain 
pergunakan oleh perusahaan yang 
lain yaitu PT Dambha Prima Utama 
pada paket Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Hasyim Ashari; 
Jumlah/Kuantitas Tenaga ahli Tetap 
yang diusulkan tidak memenuhi 
syarat. 

 Pembangunan Jalan Hasyim 

---------------------------------------------

Hasyim Ashari 
Lulus Uraian 

 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh 

Tidak melampirkan dukungan bahan 

Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijazah, 

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
sesuai Lembar 

Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli 
pada posisi General Superintendent 

Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar 

Daftar peralatan untuk pekerjaan 
utama yang di sampaikan tidak 

 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor 
a.n Dastati, S.T. tidak memenuhi 

 
Tidak melampirkan Bukti 

yang sah 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh 

Tidak melampirkan Surat Dukungan 

Tenaga Ahli General Superintendent 
a.n Bambang Setiawan, S.T., M.T. 
dipergunakan oleh perusahaan lain 

h perusahaan yang 
Dambha Prima Utama 

aan Pembangunan 

Jumlah/Kuantitas Tenaga ahli Tetap 
yang diusulkan tidak memenuhi 

Pembangunan Jalan Hasyim 

-------------  



 

 
 

1 PT Dambha Prima Utama

2 PT Conbloc Infratecno

3 PT Hutama Karya (Persero)
4 PT Waskita Karya (Persero)
5 PT Pembangunan Perumahan (Persero)

6 PT Nindya Karya (Persero)

7 PT Buana Global Mandiri

8 PT Adhi Karya (Persero)
9 PT Brantas Abipraya (Persero)
10 PT Istaka Karya (Persero)

11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

12 PT Bumi Karsa 

13 PT Oshin Bangun Persada
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Dambha Prima Utama  

Conbloc Infratecno  

Hutama Karya (Persero) V 
Waskita Karya (Persero), Tbk. V 
Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.  

Nindya Karya (Persero)  

Buana Global Mandiri  

hi Karya (Persero), Tbk. V 
Brantas Abipraya (Persero) V 
Istaka Karya (Persero)  

Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.  

  

Oshin Bangun Persada  
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 Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan 
oleh perusahaan lain, PT Istaka 
Karya (Persero) dan PT Lintas 
Indonesia Khatulistiwa, pada 
paket Pekerjaan Pembangunan 
Jalan Palima - Ps.Teneng; 

 Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n Bambang 
Setiawan, S.T., M.T. 
dipergunakan oleh perusahaan 
lain, PT Ratu Karya pada paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul - Pamulang 
Pajajaran - Otista. 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

  
  

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang sah 
untuk melaksanakan pekerjaan.
Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan. 
 Tidak melampirkan Sertifikat 

Keahlian/SKA Manajemen 
Proyek Utama a.n. Ir. Suko 
Dimyati; 

 Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Ahli a.n. Ir. Suko Dimyati 
sebagai General 
Superintendant tidak 
memenuhi syarat Kualifikasi. 

  
  

 Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan 
oleh perusahaan lain, PT. 
Dambha Prima Utama dan PT. 
Lintas Indonesia Khatulistiwa, 
pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima 
Ps.Teneng; 

 Tidak melampirkan Surat
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

Pada saat Pembuktian Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, 
tidak dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang 
diusulkan pada Aplikasi SPSE. 
Tidak hadir pada saat 
Pembuktian Kualifikasi. 
Tidak melampirkan SBU, 
Sertifikat ISO, OHSAS, Surat 
Dukungan Bahan, Surat 
Dukungan Alat, Surat Dukungan 
Bank, dan Personil. 

  

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
unakan 

oleh perusahaan lain, PT Istaka 
Lintas 

Indonesia Khatulistiwa, pada 
paket Pekerjaan Pembangunan 

Tenaga Ahli General 
Superintendent a.n Bambang 
Setiawan, S.T., M.T. 
dipergunakan oleh perusahaan 

Ratu Karya pada paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan 

Pamulang - 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang sah 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan tidak 

Tidak melampirkan Sertifikat 
Keahlian/SKA Manajemen 
Proyek Utama a.n. Ir. Suko 

Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Suko Dimyati 

sebagai General 
Superintendant tidak 

 

Tenaga Ahli Surveyor a.n Ir. 
Pristiyudono dipergunakan 

lain, PT. 
Dambha Prima Utama dan PT. 
Lintas Indonesia Khatulistiwa, 
pada paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Palima - 

Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Kualifikasi 
Administrasi dan Tenaga Ahli, 
tidak dapat menghadirkan 
Tenaga Ahli, sesuai dengan 
Daftar Tenaga Ahli yang 

Tidak hadir pada saat 

melampirkan SBU, 
Sertifikat ISO, OHSAS, Surat 
Dukungan Bahan, Surat 
Dukungan Alat, Surat Dukungan 



 

14 PT Daya Mulia Turangga

15 PT Kebangkitan Armand Kesatria

16 PT Mangkubuana Hutama Jaya

17 PT. Yala Persada 

18 PT Tassia Jaya Abadi

19 PT Bina Karya Bahagia
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Daya Mulia Turangga  

Kebangkitan Armand Kesatria  

Mangkubuana Hutama Jaya  

PT. Yala Persada Angkasa  

Tassia Jaya Abadi  

Bina Karya Bahagia  
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Tidak melampirkan Sertifikat 
ISO, OHSAS, tidak melampirkan 
Bukti Kepemilikan Alat dan 
Bahan yang sah. 
Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Ahli General Superintendent yang 
diusulkan a.n Ir. Rifansyah tidak 
memenuhi syarat kualifikasi 
pendidikan General 
Superintendent (S1-Teknik Sipil) 
tidak 
sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK (S2-Teknik Sipil).
 Tidak melampirkan CV Tenaga 

Ahli; 
 Tidak melampirkan Surat 

Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan; 

 Tidak melampirkan dukungan 
bahan untuk pekerjaan utama.

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, KTP, 
dan CV); 

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan untuk 
pekerjaan utama yang sah; 

 Tidak menyampaikan peralatan 
utama Batching Plant; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, KTP, 
dan CV); 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan hanya 2 
orang/tidak sesuai Lembar 
Data Kualifikasi/LDK; 

 Kualifikasi pendidikan Tenaga 
Ahli pada posisi 
General Superintendent (S1
Teknik Sipil) tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Daftar peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/ LDK;

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. tidak 
memenuhi syarat Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 

 Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 
sah untuk pekerjaan utama; 

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 

Tidak melampirkan Sertifikat 
ISO, OHSAS, tidak melampirkan 
Bukti Kepemilikan Alat dan 

Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Ahli General Superintendent yang 
diusulkan a.n Ir. Rifansyah tidak 
memenuhi syarat kualifikasi 
pendidikan General 

Teknik Sipil) 

sesuai Lembar Data 
ik Sipil). 

Tidak melampirkan CV Tenaga 

Tidak melampirkan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli siap 
bekerja penuh waktu dan tidak 

Tidak melampirkan dukungan 
bahan untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, KTP, 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan untuk 

Tidak menyampaikan peralatan 

Tidak melampirkan Surat 
Bahan untuk 

Tidak melampirkan 
kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, KTP, 

Daftar Tenaga Ahli yang 

orang/tidak sesuai Lembar 

Tenaga 

General Superintendent (S1-
Teknik Sipil) tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Daftar peralatan untuk 
pekerjaan utama yang di 
sampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/ LDK; 
Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Pengalaman Tenaga Ahli 
Surveyor a.n Dastati, S.T. tidak 
memenuhi syarat Lembar Data 

Tidak melampirkan Bukti 
Kepemilikan Peralatan yang 

Tidak melampirkan Surat 
untuk 



 

 
 

20 PT Pilar Utama Lintas Nusa

21 PT Bengkalis Era Jaya 

No Pertanyaan
1 Dokumen Penawaran Teknis 

terdiri dari Personil Inti dan 
Peralatan. Apakah Personil Inti 
yang harus dikirimkan
harus lengkap seperti pada 
Dokumen PQ yang kami kirimkan 
atau hanya daftarnya saja? 
Termasuk untuk peralatan 
apakah daftarnya saja atau 
lengkap seperti Dokumen PQ yang 
sudah kami kirimkan?

2 Mohon diuraikan lebih detail, 
sistem penilaian tender ini (bobot 
teknis dan bobot harga)? Mohon 
dijelaskan unsur
yang dijadikan penilaian?

3 Apakah Kontraktor boleh 
mengerjakan lebih dari satu 
paket? 

halaman 151 dari 511

Pilar Utama Lintas Nusa  

Bengkalis Era Jaya   

c. Rapat Penjelasan (

Bahwa dalam proses rapat penjelasan diketahui 

terdapat tanya jawab

dengan Pokja sebagai berikut:

Pertanyaan 
Dokumen Penawaran Teknis 
terdiri dari Personil Inti dan 
Peralatan. Apakah Personil Inti 
yang harus dikirimkan apakah 
harus lengkap seperti pada 
Dokumen PQ yang kami kirimkan 
atau hanya daftarnya saja? 
Termasuk untuk peralatan 
apakah daftarnya saja atau 
lengkap seperti Dokumen PQ yang 
sudah kami kirimkan? 

Persyaratan Personil Inti harus lengkap 
sesuai dengan 
ditentukan dalam Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa

Mohon diuraikan lebih detail, 
sistem penilaian tender ini (bobot 
teknis dan bobot harga)? Mohon 
dijelaskan unsur-unsur teknis 
yang dijadikan penilaian? 

Unsur penilaian/evaluasi 
Sistem Gugur. Unsur Teknis sudah 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa, seperti: 1) Penguasaan 
Pelaksanaan Pekerjaan dengan Bobot 50%; 2) 
Peralatan dengan Bobot 20%; dan 3) Personil 
dengan Bobot 30%.                Nilai ambang 
teknis sebagaimana yang tertuang dalam 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yaitu 
60%. 

Apakah Kontraktor boleh 
mengerjakan lebih dari satu 

Boleh, selama memenuhi syarat dan jadi 
pemenang pelelangan.
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 Tidak melampirkan SIUP, 
SIUJK, SBU; 

 Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Daftar peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK;

 Tidak melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 
pekerjaan utama. 

 Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Ahli General Superintendent 
yang diusulkan a.n Mussalam 
Abduh tidak memenuhi syarat;

 Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Ahli Surveyor yang diusulkan 
a.n. Joni Suhartoyo tidak 
memenuhi 
syarat; 

 Seluruh personil tidak 
melampirkan CV dan KTP dan 
Surat Pernyataan Bekerja 
Penuh Waktu; 

 Tidak ada Bukti Kepemilikan 
/Dukungan Peralatan dan 
Bahan yang sah. 

Rapat Penjelasan (Aanwijzing) --------------------- 

dalam proses rapat penjelasan diketahui 

terdapat tanya jawab antara peserta tender  

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

Jawaban Pokja 
Persyaratan Personil Inti harus lengkap 
sesuai dengan persyaratan yang sudah 
ditentukan dalam Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa 

Unsur penilaian/evaluasi menggunakan 
Sistem Gugur. Unsur Teknis sudah 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa, seperti: 1) Penguasaan 
Pelaksanaan Pekerjaan dengan Bobot 50%; 2) 
Peralatan dengan Bobot 20%; dan 3) Personil 
dengan Bobot 30%.                Nilai ambang 

ebagaimana yang tertuang dalam 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yaitu 

Boleh, selama memenuhi syarat dan jadi 
pemenang pelelangan. 

  

Tidak melampirkan SIUP, 

Daftar Tenaga Ahli yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 
Daftar peralatan yang 
disampaikan tidak sesuai 
Lembar Data Kualifikasi/LDK; 

melampirkan Surat 
Dukungan Bahan untuk 

Kualifikasi Pendidikan Tenaga 
Ahli General Superintendent 
yang diusulkan a.n Mussalam 
Abduh tidak memenuhi syarat; 
Kualifikasi Pendidikan Tenaga 

diusulkan 
a.n. Joni Suhartoyo tidak 

Seluruh personil tidak 
melampirkan CV dan KTP dan 
Surat Pernyataan Bekerja 

Tidak ada Bukti Kepemilikan 
/Dukungan Peralatan dan 

  

dalam proses rapat penjelasan diketahui 

antara peserta tender  

  



 

4 Apakah personil boleh sama 
untuk satu paket dengan paket 
yang lain? 

5 Mengingat jadwal 
lapangan jatuh pada hari libur. 
Apakah bisa dirubah? Mohon 
jadwal dan tempat berkumpulnya.

6 Apakah setelah melakukan 
Aawijzing 
diperbolehkan untuk bertanya 
secara tertulis atau via e

Nama Paket / 
Peserta 

Pembangunan 

Rp

PT Adhi Karya 
(Persero), Tbk. 

Rp

PT Brantas 
Abipraya (Persero) 

Rp

PT Hutama Karya 
(Persero) 

Rp

PT Waskita Karya 
(Persero), Tbk. 

No Perusahaan 
Pembangunan 

Jalan Pakupatan 

1 

PT Adhi 
Karya 
(Persero), 
Tbk. 

(Rp243.657.100.000)

2 
PT Brantas 
Abipraya 
(Persero) 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul
Pamulang 
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Apakah personil boleh sama 
untuk satu paket dengan paket 

 

Usulan personil diserahkan kepada 
masing-masing peserta lelang. Apabila 
peserta mempunyai tujuan untuk 
memenangkan paket pekerjaan lebih dari 
satu paket, maka personil tidak boleh 
sama di paket lain, karena setiap personil 
dipersyaratkan dalam d
untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 
Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.

Mengingat jadwal Aanwijzing 
lapangan jatuh pada hari libur. 
Apakah bisa dirubah? Mohon 
jadwal dan tempat berkumpulnya. 

Aanwijzing 
Pembangunan Jalan Pakupatan
dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2015, 
pukul 09.00 WIB, lokasi kumpul di titik 0 
Pekerjaan (Depan Kantor Departemen Agama 
Provinsi Banten (KP3B).

Apakah setelah melakukan 
 lapangan, kami 

diperbolehkan untuk bertanya 
secara tertulis atau via e-mail? 

Pertanyaan secara tertulis terkait proses 
tender dan teknis hanya dapat dilakukan 
pada saat ini yaitu pada saat 
(sesuai schedule
pertanyaan yang 
pekerjaan bisa ditanyakan langsung secara 
lisan saat aanwijzing
yang telah ditentukan.

d. Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui 

penyedia jasa yang memasukan dokumen harga 

penawaran untuk ke

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

(Nilai dinyatakan dalam 

Pembangunan 
Jalan 

Pakupatan-
Palima 

Pembangunan 
Jalan Palima-Ps. 

Teneng 

Nilai HPS

Rp259.200.000 Rp138.000.000 

Rp243.657.100 Rp135.047.000 

Rp250.464.900 Rp136.252.441 

Rp252.349.026 Rp130.986.987 

- - 

e. Hasil Evaluasi proses Tender

Pembangunan 
Jalan Pakupatan – 

Palima 

Pembangunan 
Jalan Palima - 

Ps.Teneng 

MENANG 
243.657.100.000) 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Hasyim Ashari 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul-
Pamulang -

GUGUR 
Tenaga Ahli akan di 
pergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul-
Pamulang -
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Usulan personil diserahkan kepada 
masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 
memenangkan paket pekerjaan lebih dari 
satu paket, maka personil tidak boleh 
sama di paket lain, karena setiap personil 
dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 
untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 
Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan. 

 lapangan untuk paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan Pakupatan-Palima 
dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2015, 
pukul 09.00 WIB, lokasi kumpul di titik 0 
Pekerjaan (Depan Kantor Departemen Agama 
Provinsi Banten (KP3B). 
Pertanyaan secara tertulis terkait proses 
tender dan teknis hanya dapat dilakukan 
pada saat ini yaitu pada saat Aanwijzing 

schedule pada SPSE), sementara 
pertanyaan yang bersifat teknis pelaksanaan 
pekerjaan bisa ditanyakan langsung secara 

aanwijzing lapangan pada waktu 
yang telah ditentukan. 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui 

penyedia jasa yang memasukan dokumen harga 

penawaran untuk ke-4 paket adalah sebagai 

------------------------------------------------ 

(Nilai dinyatakan dalam ribuan Rupiah) 

Pembangunan 
Jalan Sp. Muncul-

Pamulang-
Pajajaran-Otista 

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

Ashari 

Nilai HPS 
Rp151.500.000 Rp91.500.000

Rp140.583.115 
Rp90.079.000

Rp142.985.468 
Rp89.002.050

Rp152.859.479 Rp90.929.441

Rp162.134.076 Rp101.959.650

Hasil Evaluasi proses Tender ----------------------- 

Pembangunan Jalan 
Sp.Muncul - 
Pamulang - 

Pajajaran – Otista 

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

Ashari 

GUGUR 
Nilai teknis di bawah 
ambang batas/ 
passing grade kurang 
dari 60 (58,588) 

MENANG 
(Rp90.079.000.000)

MENANG 
(Rp.142.985.468.000) 

 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan 
Jalan Sp.Muncul
Pamulang- 

 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui 

penyedia jasa yang memasukan dokumen harga 

sebagai 

  

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

91.500.000 

90.079.000 

89.002.050 

90.929.441 

101.959.650 

  

Pembangunan 
Jalan Hasyim 

 
90.079.000.000) 

 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 

Jalan Sp.Muncul-



 

 
 

Pajajaran

3 
PT Hutama 
Karya 
(Persero) 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Palima 

4 

PT Waskita 
Karya 
(Persero), 
Tbk. 

(Tidak Lolos PQ)

11.4 Analisis

Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan 

(vide

11.4.1

No Peserta

1 PT CONBLOC INFRATECNO
2 PT HUTAMA KARYA 

(PERSERO) 
3 PT WASKITA KARYA 

(PERSERO), TBK.
4 PT PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN (PERSERO)
5 PT NINDYA KARYA (
6 PT ADHI KARYA (

TBK. 
7 PT BRANTAS ABIPRAYA 

(PERSERO) 
8 PT ISTAKA KARYA (
9 PT JAYA KONSTRUKSI 

MANGGALA PRATAMA, TBK
10 PT WIJAYA KARYA (PERSERO), 

TBK. 
11 PT JORINDO AGUNG
12 PT MANGKUBUANA HUTAMA 

JAYA 
13 PT TASSIAJAYA ABADI
14 PT BINA KARYA BAHAGIA
15 PT LANGGENG MAKMUR 

PERKASA 
16 PT MODERN WIDYA TEHNICAL
17 PT PILAR UTAMA LINTAS 

NUSA 
18 PT MUSTIKA MIRAH MAKMUR
19 PT DAMBHA PRIMA UTAMA
20 PT BINA INDEX CONSULT 

halaman 153 dari 511

Pajajaran–Otista Pajajaran–Otista 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Palima - Ps.Teneng 

MENANG 
(Rp130.986.987.000) 

(Tidak Lolos PQ) (Tidak Lolos PQ) 

Bahwa berdasarkan 

evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan 

Kualifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Analisis Investigator --------------------------------

Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan 

vide Standar Dokumen Pengadaan dan Berita Acara)

11.4.1 Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra 

Kualifikasi --------------------------------

a. Bahwa berdasarkan 4 paket dokumen 

pengadaan diketahui para peserta tender yang 

mengikuti proses tender sebagai berkut:
 

Perbandingan Para Peserta tender dalam 4 paket

Peserta 
Paket I Paket II

CONBLOC INFRATECNO V V 
HUTAMA KARYA V V 

WASKITA KARYA 
TBK. 

V V 

PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN (PERSERO), TBK. 

V V 

NINDYA KARYA (PERSERO) V V 
PT ADHI KARYA (PERSERO), V V 

PT BRANTAS ABIPRAYA V V 

ISTAKA KARYA (PERSERO) V V 
JAYA KONSTRUKSI 

MANGGALA PRATAMA, TBK. 
V V 

WIJAYA KARYA (PERSERO), V X 

JORINDO AGUNG V X 
MANGKUBUANA HUTAMA V V 

TASSIAJAYA ABADI V V 
BINA KARYA BAHAGIA V V 
LANGGENG MAKMUR V V 

MODERN WIDYA TEHNICAL V X 
PILAR UTAMA LINTAS V V 

MUSTIKA MIRAH MAKMUR V X 
DAMBHA PRIMA UTAMA X V 
BINA INDEX CONSULT  X V 
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Pajajaran–Otista

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan Jalan 
Palima - Ps.Teneng 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada
Paket Pekerjaan 
Pembangunan 
Jalan Palima 
Ps.Teneng 

GUGUR 
Nilai penawaran di 
atas nilai HPS dan 
nilai pagu 

GUGUR 
Nilai penawaran 
atas nilai HPS dan 
nilai pagu 

Bahwa berdasarkan dokumen tender, hasil 

evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan 

Kualifikasi diperoleh hasil sebagai berikut: ------ 

--------------------------------------------------- 

Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan 

en Pengadaan dan Berita Acara) ---------- 

Peserta Tender Dalam Proses Pra 

-------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan 4 paket dokumen 

pengadaan diketahui para peserta tender yang 

mengikuti proses tender sebagai berkut: --------- 

Perbandingan Para Peserta tender dalam 4 paket 
Paket II 

Paket III 
Paket IV Total 

Paket 
V V 4 
V V 4 

V V 4 

V V 4 

V V 4 
V V 4 

V V 4 

V V 4 
V V 4 

V X 2 

X X 1 
V V 4 

V V 4 
V V 4 
X X 2 

V X 2 
X V 2 

X X 1 
X V 2 
X X 1 

  

Otista 

 
Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 
Paket Pekerjaan 
Pembangunan 
Jalan Palima - 

 
Nilai penawaran di 

nilai HPS dan 

dokumen tender, hasil 

evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan 

   

  

Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan 

  

Peserta Tender Dalam Proses Pra 

  

Bahwa berdasarkan 4 paket dokumen 

pengadaan diketahui para peserta tender yang 

  



 

21 PT GALIH MEDAN P
BANGUN PILAR

22 PT SUMBER BATU
23 PT YALA PERSADA ANGKASA
24 PT BUMI KARSA
25 PT LINTAS INDONESIA 

KHATULISTIWA
26 PT PROPELAT
27 PT BANGUN CIPTA 

KONTRAKTOR
28 PT OSHIN BANGUN PERSADA
29 PT RATU KARYA
30 BUANA GLOBAL MANDIRI
31 PT DAYA MULIA TURANGGA
32 PT KEBANGKITAN ARMAND 

KESATRIA 
33 PT BENGKALIS ERA JAYA 

No 
1 PT Conbloc Infratecno

2 PT Waskita Karya (Persero)

3 PT Pembangunan Perumahan 
(Persero), Tbk

4 PT Nindya Karya (Persero)

5 PT Istaka Karya (Persero)

6 PT Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk

7 PT Mangkubuana Hutama Jaya

8 PT Tassia J
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GALIH MEDAN P. JO PT 
BANGUN PILAR P. 

X V 

SUMBER BATU X V 
YALA PERSADA ANGKASA X V 
BUMI KARSA X V 
LINTAS INDONESIA 

KHATULISTIWA 
X V 

PROPELAT X X 
BANGUN CIPTA 

KONTRAKTOR 
X X 

OSHIN BANGUN PERSADA X X 
RATU KARYA X X 

BUANA GLOBAL MANDIRI X X 
DAYA MULIA TURANGGA X X 
KEBANGKITAN ARMAND X X 

PT BENGKALIS ERA JAYA  X X 

b. Bahwa berdasarkan tabel 

pelaku usaha yang terdaftar menjadi peserta 

dalam 4 paket tender 

c. Bahwa dari 12 pelaku usaha tersebut, 

Panitia/Pokja banyak 

dengan alasan sebagai berikut:

Peserta 
Conbloc Infratecno Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 

pekerjaan utama
Waskita Karya (Persero), Tbk. Pada saat 

Administrasi dan Tenaga Ahli, 
yang dihadirkan tidak lengkap, sesuai 
dengan Daftar 
pada Aplikasi SPSE

Pembangunan Perumahan 
Tbk. 

Tidak melampirkan 
Peralatan yang sah untuk
pekerjaan. 

Nindya Karya (Persero) Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh
tidak rangkap jabatan

Istaka Karya (Persero)  Tenaga A
di pergunakan oleh perusahaan lain
Dambha
Indonesia Khatulistiwa
Pekerjaan Pembangunan Jalan Palima 
Ps.Teneng; 

 Tidak melampirkan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk. 

Pada saat 
Administrasi dan Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan 
Daftar Tenaga 
Aplikasi SPSE

Mangkubuana Hutama Jaya  Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli;
 Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

Tenaga Ahli siap 
dan tidak rangkap jabatan;

 Tidak melampirkan dukungan bahan 
untuk pekerjaan utama.

Jaya Abadi  Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi 
KTP, dan CV);

 Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 
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X X 1 

V X 2 
X V 2 
X V 2 
X X 1 

V X 1 
V X 1 

V V 2 
V X 1 
X V 1 
X V 1 
X V 1 

X V 1 

Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat 12 

pelaku usaha yang terdaftar menjadi peserta 

dalam 4 paket tender a quo; ------------------------ 

Bahwa dari 12 pelaku usaha tersebut, 

Panitia/Pokja banyak mengugurkan peserta 

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

Gugur 
Tidak melampirkan dukungan bahan untuk 
pekerjaan utama 
Pada saat Pembuktian Kualifikasi 

dministrasi dan Tenaga Ahli, Tenaga Ahli 
yang dihadirkan tidak lengkap, sesuai 

aftar Tenaga Ahli yang diusulkan 
plikasi SPSE. 

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
eralatan yang sah untuk melaksanakan 

 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 

hli siap bekerja penuh waktu dan 
tidak rangkap jabatan. 

Ahli Surveyor a.n Ir. Pristiyudono 
di pergunakan oleh perusahaan lain, PT 

ambha Prima Utama dan PT Lintas 
Indonesia Khatulistiwa pada paket 
ekerjaan Pembangunan Jalan Palima - 

Ps.Teneng;  
Tidak melampirkan Surat Dukungan 

ahan untuk pekerjaan utama. 
Pada saat Pembuktian Kualifikasi 

dministrasi dan Tenaga Ahli, tidak dapat 
menghadirkan Tenaga Ahli, sesuai dengan 

enaga Ahli yang diusulkan pada 
plikasi SPSE. 

Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli; 
Tidak melampirkan Surat Pernyataan 
Tenaga Ahli siap bekerja penuh waktu 
dan tidak rangkap jabatan; 
Tidak melampirkan dukungan bahan 
untuk pekerjaan utama. 
Tidak melampirkan kelengkapan 
Administrasi Tenaga Ahli (Ijasah, SKA, 

dan CV); 
Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan 

 

terdapat 12 

pelaku usaha yang terdaftar menjadi peserta 

  

Bahwa dari 12 pelaku usaha tersebut, 

mengugurkan peserta 

  



 

 
 

9 PT Bina Karya Bahagia

11.4.2
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hanya 2 or
Kualifikasi/

 Kualifikasi pendidikan 
posisi General Superintendent (S1
Sipil) tidak sesuai 
Kualifikasi/

 Daftar per
yang di sampaikan tidak sesuai LDK; 

 Tidak melampirkan 
Bahan untuk pekerjaan utama.

Bina Karya Bahagia  Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S
Lembar Data Kualifikasi/
dari 8 tahun;

 Tidak melampirkan 
Peralatan y
utama;  

 Tidak melampirkan 
Bahan untuk pekerjaan utama

d. Bahwa berdasarkan tabel 

pengguguran peserta tender yang dilakukan 

oleh Panitia/Pokja bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur 

e. Bahwa berdasarkan keterangan dari peserta 

tender yang digugurkan tidak mendapatkan 

klarifikasi dari Panitia/Pokja dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan s

protes atau keberatan;

f. Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal 

Pengguguran Peserta Tender dalam Proses Pra 

Kualifikasi. Dengan demikian, Investigator 

menyimpulkan hal Pengguguran Peserta Tender 

dalam Proses Pra Kualifikasi ini telah terbukti.

11.4.2 Pokja Mengabaikan 

Kualifikasi --------------------------------

a. Bahwa pada D

dinyatakan secara tegas mengenai 

Kualifikasi dalam butir 17. Dalam ketentuan 

tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan 

Tenaga Ahli harus hadir pada saat 

dilakukannya Pembuktian 

ketentuan 17.4 dijelaskan bahwa “
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hanya 2 orang/ tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Kualifikasi pendidikan Tenaga Ahli pada 
posisi General Superintendent (S1-Teknik 
Sipil) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK; 
Daftar peralatan untuk pekerjaan utama 
yang di sampaikan tidak sesuai LDK;  
Tidak melampirkan Surat Dukungan 

ahan untuk pekerjaan utama. 
Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n 
Dastati, S.T. tidak memenuhi syarat 
Lembar Data Kualifikasi/LDK, kurang 
dari 8 tahun; 
Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
eralatan yang sah untuk pekerjaan 

 
Tidak melampirkan Surat Dukungan 

ahan untuk pekerjaan utama. 

Bahwa berdasarkan tabel di atas, alasan 

uguran peserta tender yang dilakukan 

oleh Panitia/Pokja bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi; ----------------- 

Bahwa berdasarkan keterangan dari peserta 

tender yang digugurkan tidak mendapatkan 

klarifikasi dari Panitia/Pokja dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

protes atau keberatan; ------------------------------ 

Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

an Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal 

Pengguguran Peserta Tender dalam Proses Pra 

Kualifikasi. Dengan demikian, Investigator 

menyimpulkan hal Pengguguran Peserta Tender 

dalam Proses Pra Kualifikasi ini telah terbukti. - 

ngabaikan Ketentuan Pembuktian 

-------------------------------------------------- 

Dokumen Kualifikasi telah 

dinyatakan secara tegas mengenai Pembuktian 

ualifikasi dalam butir 17. Dalam ketentuan 

tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan 

hli harus hadir pada saat 

embuktian Kualifikasi. Dalam 

ketentuan 17.4 dijelaskan bahwa “Pokja ULP 

  

, alasan 

uguran peserta tender yang dilakukan 

oleh Panitia/Pokja bersifat subjektif dan tidak 

  

Bahwa berdasarkan keterangan dari peserta 

tender yang digugurkan tidak mendapatkan 

klarifikasi dari Panitia/Pokja dan tidak memiliki 

anggahan, 

  

Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

an Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal 

Pengguguran Peserta Tender dalam Proses Pra 

Kualifikasi. Dengan demikian, Investigator 

menyimpulkan hal Pengguguran Peserta Tender 

  

embuktian 

  

ualifikasi telah 

embuktian 

ualifikasi dalam butir 17. Dalam ketentuan 

tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan 

hli harus hadir pada saat 

ualifikasi. Dalam 

Pokja ULP 



 

11.4.3
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melakukan klarifikasi dan/atau

kepada penerbit dokumen, apabila

Selanjutnya dalam ketentuan 17.5

hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

pemalsuan data, peserta digugurkan, badan 

usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan 

dalam Daftar Hitam serta dilaporkan Kepolisian 

atas perbuatan pemalsuan tersebut

b. Bahwa dalam ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi juga dinyatakan dalam ketentuan 

17.6 bahwa penyedia yang 

melaksanakan pekerjaan sejenis dan sama 

kompleksitasnya pada instansi bersangkutan 

tidak perlu meminta seluruh dokumen 

kualifikasi. Dalam hal ini Pokja tetap meminta 

dan bahkan mengugurkan penyedia yang 

sudah pernah mengerjakan pekerjaan sejen

dengan kompleksitas yang sama pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2014. P

dimaksud adalah PT Nindya Karya (Persero), PT

Perumahan Pembangunan (Perser

PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk. 

Bahkan proses tender juga dilakukan ole

Pokja yang dijabat oleh

yang sama;  --------------------------------

c. Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal 

Pengguguran Peserta Tender dalam Proses Pra 

Kualifikasi. Dengan demikian, Invest

menyimpulkan hal Pokja Mengabaikan 

Ketentuan Pembuktian Kualifikasi telah 

terbukti.--------------------------------

11.4.3 Pokja Tidak Konsisten 

Prosedur Evaluasi Teknis
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melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi 

kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan”. 

Selanjutnya dalam ketentuan 17.5: “Apabila 

hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

data, peserta digugurkan, badan 

usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan 

dalam Daftar Hitam serta dilaporkan Kepolisian 

atas perbuatan pemalsuan tersebut”; ------------- 

Bahwa dalam ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi juga dinyatakan dalam ketentuan 

17.6 bahwa penyedia yang sudah pernah 

melaksanakan pekerjaan sejenis dan sama 

kompleksitasnya pada instansi bersangkutan 

tidak perlu meminta seluruh dokumen 

kualifikasi. Dalam hal ini Pokja tetap meminta 

dan bahkan mengugurkan penyedia yang 

sudah pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

dengan kompleksitas yang sama pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2014. Penyedia yang 

dimaksud adalah PT Nindya Karya (Persero), PT

Perumahan Pembangunan (Persero), Tbk. dan 

Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk. 

Bahkan proses tender juga dilakukan oleh 

Pokja yang dijabat oleh sebagian besar orang 

------------------------------------------- 

Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal 

Pengguguran Peserta Tender dalam Proses Pra 

Kualifikasi. Dengan demikian, Investigator 

menyimpulkan hal Pokja Mengabaikan 

Ketentuan Pembuktian Kualifikasi telah 

------------------------------------------------ 

onsisten Dalam Menggunakan 

eknis -------------------------------- 

 

verifikasi 

diperlukan”. 

Apabila 

hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

data, peserta digugurkan, badan 

usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan 

dalam Daftar Hitam serta dilaporkan Kepolisian 

  

Bahwa dalam ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi juga dinyatakan dalam ketentuan 

sudah pernah 

melaksanakan pekerjaan sejenis dan sama 

kompleksitasnya pada instansi bersangkutan 

tidak perlu meminta seluruh dokumen 

kualifikasi. Dalam hal ini Pokja tetap meminta 

dan bahkan mengugurkan penyedia yang 

is 

dengan kompleksitas yang sama pada tahun 

enyedia yang 

dimaksud adalah PT Nindya Karya (Persero), PT 

o), Tbk. dan 

Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk. 

h 

sebagian besar orang 

  

Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal 

Pengguguran Peserta Tender dalam Proses Pra 

igator 

menyimpulkan hal Pokja Mengabaikan 

Ketentuan Pembuktian Kualifikasi telah 

  

enggunakan 
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i. Bahwa Panitia/P

melakukan evaluasi teknis. Berdasarkan 

standar dokumen pengadaan, inkonsistensi 

evalusi tender a quo

Teknis Paket III dengan PT

Tbk. gugur karena alasan peng

Teknis di bawah ambang batas/

kurang dari 60 (58,88);

ii. Bahwa dalam ketentuan 24.6 mengenai 

Evaluasi Teknis huruf c menyatakan, 

Teknis dilakukan dengan s

ketentuan:  --------------------------------

i. Pokja Unit Layanan Pengadaan/ULP 

menilai persyaratan teknis 

harus dipenuhi sebagaimana tercantum 

dalam Lembar Data Pemilihan/LDP;

ii. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan 

terhadap: --------------------------------

1) metode pelaksanaan pekerjaan yang 

ditawarkan menggambarkan 

penguasaan dalam penyelesaian 

pekerjaan;

2) jangka waktu pelak

sampai dengan serah terima pertama 

Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP; 

3) jenis, kapasitas, komposisi, dan 

jumlah peralatan minimal yang 

disediakan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP;

4) spesifikasi teknis memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam 
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Pokja tidak konsisten dalam 

melakukan evaluasi teknis. Berdasarkan 

standar dokumen pengadaan, inkonsistensi 

a quo terjadi pada Evaluasi 

aket III dengan PT Adhi Karya (Persero), 

gugur karena alasan pengguguran Nilai 

h ambang batas/passing grade

kurang dari 60 (58,88);  ----------------------------- 

Bahwa dalam ketentuan 24.6 mengenai 

eknis huruf c menyatakan, Evaluasi 

eknis dilakukan dengan sistem gugur dengan 

-------------------------------------------- 

Pokja Unit Layanan Pengadaan/ULP 

menilai persyaratan teknis minimal yang 

harus dipenuhi sebagaimana tercantum 

dalam Lembar Data Pemilihan/LDP; -------- 

Penilaian syarat teknis minimal dilakukan 

----------------------------------------- 

metode pelaksanaan pekerjaan yang 

ditawarkan menggambarkan 

penguasaan dalam penyelesaian 

pekerjaan; ---------------------------------- 

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

sampai dengan serah terima pertama 

Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP;  --------------------------- 

jenis, kapasitas, komposisi, dan 

jumlah peralatan minimal yang 

disediakan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP; --------------------------- 

spesifikasi teknis memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

  

okja tidak konsisten dalam 

melakukan evaluasi teknis. Berdasarkan 

standar dokumen pengadaan, inkonsistensi 

valuasi 

Adhi Karya (Persero), 

uguran Nilai 

passing grade 

  

Bahwa dalam ketentuan 24.6 mengenai 

valuasi 

stem gugur dengan 

  

Pokja Unit Layanan Pengadaan/ULP 

minimal yang 

harus dipenuhi sebagaimana tercantum 

  

Penilaian syarat teknis minimal dilakukan 

  

metode pelaksanaan pekerjaan yang 

ditawarkan menggambarkan 

penguasaan dalam penyelesaian 

  

sanaan pekerjaan 

sampai dengan serah terima pertama 

Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan 

tidak melebihi jangka waktu yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

  

jenis, kapasitas, komposisi, dan 

jumlah peralatan minimal yang 

disediakan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Lembar Data 

  

spesifikasi teknis memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam 
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Bab XII Spesifikasi Teknis dan 

Gambar;

5) personil inti yang akan ditempatkan 

secara penuh sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

Lembar Data 

posisinya dalam manajemen 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

organisasi pelaksanaan yang diajukan;

6) bagian pekerjaan yang akan 

disubkontrakkan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

Lembar Data Pemilihan/LDP;

7) [sertifikat garansi khususnya untuk 

pekerjaan 

and Construction

dipersyaratkan)]

iii. Bahwa kemudian dalam huruf d secara 

tegas dinyatakan, “dalam hal evaluasi 

teknis menggunakan ambang batas nilai 

teknis, penawaran dinyata

apabila masing

nilai total keseluruhan unsur memenuhi 

ambang batas minimal yang ditetapkan 

dalam Lembar Data Pemilihan/LDP”

iv. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan 

berdasarkan berita acara evaluasi Paket I, 

Paket II, dan Paket IV, Panitia atau Pokja 

menggunakan metode evaluasi teknis satu 

file dengan sistem gugur;

v. Bahwa Panitia atau Pokja telah inkonsisten 

dalam mengevaluasi penawaran pada 

III dimana mengugurkan PT

(Persero), Tbk

Poin, namun hal tersebut hany

khusus pada paket 3; 
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Bab XII Spesifikasi Teknis dan 

Gambar; ------------------------------------ 

personil inti yang akan ditempatkan 

secara penuh sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

Lembar Data Pemilihan/LDP serta 

posisinya dalam manajemen 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

sasi pelaksanaan yang diajukan;

bagian pekerjaan yang akan 

disubkontrakkan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

Lembar Data Pemilihan/LDP; ----------- 

[sertifikat garansi khususnya untuk 

pekerjaan Engineering Procurement 

and Construction/EPC (apabila 

dipersyaratkan)]. -------------------------- 

Bahwa kemudian dalam huruf d secara 

tegas dinyatakan, “dalam hal evaluasi 

teknis menggunakan ambang batas nilai 

teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis 

apabila masing-masing unsur maupun 

nilai total keseluruhan unsur memenuhi 

ambang batas minimal yang ditetapkan 

dalam Lembar Data Pemilihan/LDP” -------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan 

berdasarkan berita acara evaluasi Paket I, 

an Paket IV, Panitia atau Pokja 

menggunakan metode evaluasi teknis satu 

file dengan sistem gugur; ---------------------- 

Bahwa Panitia atau Pokja telah inkonsisten 

dalam mengevaluasi penawaran pada Paket 

III dimana mengugurkan PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk. menggunakan Sistem Merit 

Poin, namun hal tersebut hanya digunakan 

khusus pada paket 3;  ------------------------- 

 

Bab XII Spesifikasi Teknis dan 

  

personil inti yang akan ditempatkan 

secara penuh sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

Pemilihan/LDP serta 

posisinya dalam manajemen 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

sasi pelaksanaan yang diajukan; 

bagian pekerjaan yang akan 

disubkontrakkan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam 

  

[sertifikat garansi khususnya untuk 

ring Procurement 

/EPC (apabila 

  

Bahwa kemudian dalam huruf d secara 

tegas dinyatakan, “dalam hal evaluasi 

teknis menggunakan ambang batas nilai 

kan lulus teknis 

masing unsur maupun 

nilai total keseluruhan unsur memenuhi 

ambang batas minimal yang ditetapkan 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan 

berdasarkan berita acara evaluasi Paket I, 

an Paket IV, Panitia atau Pokja 

menggunakan metode evaluasi teknis satu 

  

Bahwa Panitia atau Pokja telah inkonsisten 

Paket 

Adhi Karya 

rit 

a digunakan 
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vi. Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 30 Oktober 2018 

mengakui menggunakan Sistem Gugur 

dengan Ambang Batas/

38. Pertanyaan 
Investigator 

Jawaban 

vii. Bahwa Terlapor I tidak hanya 

menggunakan Sistem Merit Poin di Paket 3, 

namun juga menggunakannya di Paket 4: 

Pembangunan Jalan 

viii. Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 

2018 mengatakan seharusnya Pokja 

menetapkan secara jelas metode evaluasi 

yang digunakan:

46. Pertanyaan 
Investigator 
Jawaban 

ix. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I 

tersebut, maka Investigator menyimpulkan 

hal Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis 

telah terbukti.

11.4.4 Pokja merubah jadwal yang telah di tetapkan 

sebelumnya sebagaimana yang terlampir di dalam 

Summary Lelang --------------------------------

a. Bahwa berdasarkan  jadwal lelang sebagaimana 

yang ada di Summary

a quo tersebut diketahui bahwa pada tanggal 29 

April 2015 merupakan jadwal Peserta Tender 
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Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 30 Oktober 2018 

mengakui menggunakan Sistem Gugur 

dengan Ambang Batas/passing grade; ------ 

Gugur di Paket Hasyim Asyhari. 
Apakah evaluasinya pakai sistem 
gugur, nilai atau kombinasi? 

Gugur dengan ambang batas – 
passing grade. 

Terlapor I tidak hanya 

menggunakan Sistem Merit Poin di Paket 3, 

namun juga menggunakannya di Paket 4: 

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari; -------- 

Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 

2018 mengatakan seharusnya Pokja 

menetapkan secara jelas metode evaluasi 

yang digunakan: -------------------------------- 

Apakah system gugur atau abang 
batas ini tidak boleh dilakukan? 
Aturannya membolehkan, 
seharusnya Pokja memahami 
bahwa Peraturan Menteri PU 
membolehkan gugur ambang batas 
harusnya ditulis gugur ambang 
batas tata cara evaluasi pun juga 
harus ditulis gugur ambang batas. 

Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I 

tersebut, maka Investigator menyimpulkan 

hal Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis 

telah terbukti. ----------------------------------- 

Pokja merubah jadwal yang telah di tetapkan 

sebelumnya sebagaimana yang terlampir di dalam 

------------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan  jadwal lelang sebagaimana 

Summary Lelang ke 4 Paket Tender 

tersebut diketahui bahwa pada tanggal 29 

April 2015 merupakan jadwal Peserta Tender 

  

Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 30 Oktober 2018 

mengakui menggunakan Sistem Gugur 

    

Terlapor I tidak hanya 

menggunakan Sistem Merit Poin di Paket 3, 

namun juga menggunakannya di Paket 4: 

  

Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 

2018 mengatakan seharusnya Pokja 

menetapkan secara jelas metode evaluasi 

  

Apakah system gugur atau abang 

, 
seharusnya Pokja memahami 
bahwa Peraturan Menteri PU 
membolehkan gugur ambang batas 
harusnya ditulis gugur ambang 

juga 
 

Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I 

tersebut, maka Investigator menyimpulkan 

hal Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis 

  

Pokja merubah jadwal yang telah di tetapkan 

sebelumnya sebagaimana yang terlampir di dalam 

  

Bahwa berdasarkan  jadwal lelang sebagaimana 

Lelang ke 4 Paket Tender 

tersebut diketahui bahwa pada tanggal 29 

April 2015 merupakan jadwal Peserta Tender 
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untuk melakukan 

pelelangan. Sebagaimana yang tercantum di 

dalam tabel jadwal pelelangan yang telah 

ditandai dengan garis kotak warna merah 

dibawah berikut ini:

b. Bahwa Pokja telah melakukan pe

jadwal pada tanggal 29 A

dengan upload  berita acara hasil pelelangan di 

ganti dengan melakukan berita acara klarifikasi 

harga dan teknis. Sebagaimana salah satu hasil 

scan berita acara klarifikasi teknis dan harga 

berikut dibawah ini:
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untuk melakukan upload berita acara hasil 

pelelangan. Sebagaimana yang tercantum di 

dalam tabel jadwal pelelangan yang telah 

ditandai dengan garis kotak warna merah 

h berikut ini: --------------------------------- 

 

Pokja telah melakukan perubahan 

jadwal pada tanggal 29 April 2015 terkait 

berita acara hasil pelelangan di 

ganti dengan melakukan berita acara klarifikasi 

harga dan teknis. Sebagaimana salah satu hasil 

scan berita acara klarifikasi teknis dan harga 

berikut dibawah ini: --------------------------------- 

 

berita acara hasil 

pelelangan. Sebagaimana yang tercantum di 

dalam tabel jadwal pelelangan yang telah 

ditandai dengan garis kotak warna merah 

  

rubahan 

pril 2015 terkait 

berita acara hasil pelelangan di 

ganti dengan melakukan berita acara klarifikasi 

harga dan teknis. Sebagaimana salah satu hasil 

scan berita acara klarifikasi teknis dan harga 
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c. Bahwa Terlapor I

dalam Perpanjangan

tanggal 25 Oktober 2018 

tanggal 29 April 2015 telah melakukan 

klarifikasi teknis dan h

oleh pihak Pokja; 
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Terlapor III yaitu PT Hutama Karya

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Oktober 2018 diketahui pada 

tanggal 29 April 2015 telah melakukan 

klarifikasi teknis dan harga yang dilakukan 

 ------------------------------------- 

 

II yaitu PT Hutama Karya 

Pemeriksaan Lanjutan 

diketahui pada 

tanggal 29 April 2015 telah melakukan 

arga yang dilakukan 

  



 

 
 

54. Pertanyaan
Investigator

Pernyataan 
Investigator

Pernyataan 
Terlapor 

55. Pertanyaan
Investigator
Jawaban 

 

18. Pertanyaan
Investigator

Jawaban 

19. Pertanyaan
Investigator
Jawaban 
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Pertanyaan 
Investigator 

Bisa saya tunjukkan hasil klarifikasi di 
persidangan? 
(Investigator menunjukkan Berita Acara Hasil Klarifikasi di 
Muka persidangan). 

Pernyataan 
Investigator 

Bahwa ini adalah memang berita acara klarifikasi Rabu 29 
April 2015, bertempat di DBMTR tata ruang, diklarifikasi 
bahwa tenaga ahli akan digunakan di 
Teneng. 

Pernyataan Tanggal 21 April 2015 saya sebagai penawar sudah tahu 
akan menang, sudah diumumkan di LPSE, jadi tanggal 20 
sudah diupload kemudian saya tanggal 21 saya sudah 
tahu dimana posisinya dan sudah tahu bahwa di P
Ps. Teneng saya nomor 1. 

Pertanyaan 
Investigator 

Undangan klarifikasi tanggal berapa?

Tanggal 29 April 2018, akan kami lihat kalau ada 
undangannya akan kami serahkan.

d. Bahwa Terlapor 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

Oktober 2018 diketahui pada tanggal 2

2015 telah melakukan klarifikasi te

harga; --------------------------------

Pertanyaan 
Investigator 

Untuk personil inti, apakah memang ada agenda klarifikasi 
teknis dan harga, di dalamnya menyatakan mana yang 
ditetapkan personil inti di paket yang ditawarkan?
Masuk di proses evaluasi penawaran, dalamnya ada 
klarifikasi. 

Pertanyaan 
Investigator 

Pada tanggal berapa klarif
Acara klarifikasi tertera tanggal 29 April 2015?
Benar, pada hari Rabu, 29 April 2015.

e. Bahwa Ahli bidang 

Ir. Agus Taufik Mulyono dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan ta

diketahui bahwa terkait dengan Jadwal di 

dalam tahapan pelelangan harus diumukan 

secara transparan sesuai Perpres dan terkait 
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Bisa saya tunjukkan hasil klarifikasi di hadapan 

(Investigator menunjukkan Berita Acara Hasil Klarifikasi di 

Bahwa ini adalah memang berita acara klarifikasi Rabu 29 
April 2015, bertempat di DBMTR tata ruang, diklarifikasi 
bahwa tenaga ahli akan digunakan di Palima Pasar 

Tanggal 21 April 2015 saya sebagai penawar sudah tahu 
menang, sudah diumumkan di LPSE, jadi tanggal 20 

sudah diupload kemudian saya tanggal 21 saya sudah 
isinya dan sudah tahu bahwa di Palima 

 
Undangan klarifikasi tanggal berapa? 

Tanggal 29 April 2018, akan kami lihat kalau ada 
undangannya akan kami serahkan. 

Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30

diketahui pada tanggal 29 April 

2015 telah melakukan klarifikasi teknis dan 

-------------------------------------------------- 

Untuk personil inti, apakah memang ada agenda klarifikasi 
teknis dan harga, di dalamnya menyatakan mana yang 
ditetapkan personil inti di paket yang ditawarkan? 
Masuk di proses evaluasi penawaran, dalamnya ada 

Pada tanggal berapa klarifikasinya, di dokumen Berita 
tertera tanggal 29 April 2015? 
Rabu, 29 April 2015. 

Bahwa Ahli bidang Teknik Sipil yaitu Prof. Dr. 

Ir. Agus Taufik Mulyono dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

ahwa terkait dengan Jadwal di 

dalam tahapan pelelangan harus diumukan 

secara transparan sesuai Perpres dan terkait 

  

hadapan 

(Investigator menunjukkan Berita Acara Hasil Klarifikasi di 

Bahwa ini adalah memang berita acara klarifikasi Rabu 29 
April 2015, bertempat di DBMTR tata ruang, diklarifikasi 

Palima Pasar 

Tanggal 21 April 2015 saya sebagai penawar sudah tahu 
menang, sudah diumumkan di LPSE, jadi tanggal 20 

sudah diupload kemudian saya tanggal 21 saya sudah 
a 

Tanggal 29 April 2018, akan kami lihat kalau ada 

ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

dalam 

30 

9 April 

knis dan 

  

Untuk personil inti, apakah memang ada agenda klarifikasi 
teknis dan harga, di dalamnya menyatakan mana yang 

Masuk di proses evaluasi penawaran, dalamnya ada 

Berita 

yaitu Prof. Dr. 

Ir. Agus Taufik Mulyono dalam Perpanjangan 

nggal 9 Oktober 2018 

ahwa terkait dengan Jadwal di 

dalam tahapan pelelangan harus diumukan 

secara transparan sesuai Perpres dan terkait 



 

 

25. Pertanyaan
Investigator

Jawaban 

 

23. Pertanyaan
Investigator

Jawaban 

11.4.5
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adanya jadwal yang tidak sesuai maka itu 

merupakan kesalahan prosedur;

Pertanyaan 
Investigator 

Didalam proses lelang ada kegiatan yang tidak ada 
jadwalnya dalam pemilihan calon pemenang namun tidak 
ada di jadwal yang diumumkan? 
Kalau jadwal harus diumunkan transparan sesuai 
perpres, kalau tiba tiba ada maka itu kesalahan prosedur.

f. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha yaitu Dr. 

Siti Anisah, S.H., M.Hum

Pemeriksaan Lanjutan ta

diketahui bahwa adanya agenda yang 

dijadwalkan di dalam t

termasuk di dalam indikasi persekongkolan;

Pertanyaan 
Investigator 

Ada satu tender ada salah satu agenda yang tidak ada di 
jadwalkan, apakah itu merupakan indikasi 
persekongkolan? 
Kalau melihat indikasi dalam hal persekongkolan, 
misalkan pada penjelasan pada tender itu sudah 
termasuk hal yang seharusnya dipersyaratkan lalu tidak 
dipersyaratkan itu merupakan indikasi persekongkolan. 

g. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, 

Keterangan Terlapor III, Keterangan Ahli Bidang 

Teknik dan Keterangan Ahli Hukum Persaingan 

Usaha, maka Investigator menyimpulkan 

perubahan jadwal yang dilakukan oleh Terlapor 

I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV untuk dapat 

berbagi paket di ke 4 paket tender 

11.4.5 Bahwa Pokja tidak memahami dan

letak obyek tender a quo

a. Bahwa Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Peker

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 

Oktober 2018 mengakui tidak mengetahui 

posisi atau letak dari obyek dalam tender 
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adanya jadwal yang tidak sesuai maka itu 

rupakan kesalahan prosedur; ------------------ 

Didalam proses lelang ada kegiatan yang tidak ada 
jadwalnya dalam pemilihan calon pemenang namun tidak 
ada di jadwal yang diumumkan?  
Kalau jadwal harus diumunkan transparan sesuai 
perpres, kalau tiba tiba ada maka itu kesalahan prosedur. 

Ahli Hukum Persaingan Usaha yaitu Dr. 

Siti Anisah, S.H., M.Hum. dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Oktober 2018 

ahwa adanya agenda yang tidak ada 

dijadwalkan di dalam tahapan pelelangan 

i dalam indikasi persekongkolan; ---- 

Ada satu tender ada salah satu agenda yang tidak ada di 
jadwalkan, apakah itu merupakan indikasi 

Kalau melihat indikasi dalam hal persekongkolan, 
misalkan pada penjelasan pada tender itu sudah 
termasuk hal yang seharusnya dipersyaratkan lalu tidak 
dipersyaratkan itu merupakan indikasi persekongkolan.  

Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, 

Keterangan Terlapor III, Keterangan Ahli Bidang 

Teknik dan Keterangan Ahli Hukum Persaingan 

Usaha, maka Investigator menyimpulkan 

perubahan jadwal yang dilakukan oleh Terlapor 

I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV untuk dapat saling 

agi paket di ke 4 paket tender a quo. -------- 

Bahwa Pokja tidak memahami dan mengetahui 

a quo --------------------------------- 

Bahwa Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 

Oktober 2018 mengakui tidak mengetahui 

letak dari obyek dalam tender a quo;

 

adanya jadwal yang tidak sesuai maka itu 

  

Ahli Hukum Persaingan Usaha yaitu Dr. 

dalam Perpanjangan 

nggal 8 Oktober 2018 

tidak ada 

ahapan pelelangan 

  

Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, 

Keterangan Terlapor III, Keterangan Ahli Bidang 

Teknik dan Keterangan Ahli Hukum Persaingan 

Usaha, maka Investigator menyimpulkan 

perubahan jadwal yang dilakukan oleh Terlapor 

I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II, 

saling 

  

mengetahui 

  

Bahwa Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

jaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 

Oktober 2018 mengakui tidak mengetahui 

; 



 

 
 

51. Pertanyaan
Investigator
Jawaban 

36. Pertanyaan
Investigator
Jawaban 

11.4.6

halaman 165 dari 511

Pertanyaan 
Investigator 

Saat mengadakan tender 
tahu obyeknya dimana? 
Tidak, karena kami tidak tahu teknis.

 

b. Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dari LKPP yaitu Raden Ari Widianto, 

S.H., M.E. dalam Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 24 Oktober 2018 

bahwa Pokja haru menge

Obyek Tender; --------------------------------

Pertanyaan 
Investigator 

Terkait dengan Pokja, apakah Pokja harus mengetahui 
objeknya atau tentang posisi jalannya?
Tentunya harus mengetahui dan memahami obyeknya.

 

c. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I dan 

Keterangan Ahli Hukum Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, 

Investigator Menyimpulkan terkait dengan 

ketidaktahuan dan ketidakpahaman Pokja 

dalam letak Obyek dalam tender 

11.4.6 Bahwa Pokja tidak memiliki kapasitas teknis untuk 

menjadi Pokja dan melakukan evaluasi dalam 

tender a quo. --------------------------------

a. Bahwa berdasarkan susunan Kepan

(Pokja) di dalam tender 

Pokja yang berlatar belakang (

Teknik. Berikut s

tender a quo 

summary lelang: --------------------------------

b. Bahwa Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 
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Saat mengadakan tender pembangunan jalan, apakah 

karena kami tidak tahu teknis. 

Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dari LKPP yaitu Raden Ari Widianto, 

S.H., M.E. dalam Perpanjangan Pemeriksaan 

ggal 24 Oktober 2018 diketahui 

ahwa Pokja haru mengetahui dan memahami 

---------------------------------------- 

Terkait dengan Pokja, apakah Pokja harus mengetahui 
objeknya atau tentang posisi jalannya? 
Tentunya harus mengetahui dan memahami obyeknya. 

Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I dan 

Keterangan Ahli Hukum Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, 

Investigator Menyimpulkan terkait dengan 

ketidaktahuan dan ketidakpahaman Pokja 

dalam letak Obyek dalam tender a quo terbukti. 

Bahwa Pokja tidak memiliki kapasitas teknis untuk 

menjadi Pokja dan melakukan evaluasi dalam 

----------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan susunan Kepanitiaan 

(Pokja) di dalam tender a quo ini tidak terdapat 

Pokja yang berlatar belakang (background) 

Teknik. Berikut susunan dari Pokja dalan 

 berdasarkan dari dokumen 

-------------------------------------- 

Bahwa Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 

  

Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dari LKPP yaitu Raden Ari Widianto, 

S.H., M.E. dalam Perpanjangan Pemeriksaan 

diketahui 

tahui dan memahami 

  

Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I dan 

Keterangan Ahli Hukum Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, 

Investigator Menyimpulkan terkait dengan 

ketidaktahuan dan ketidakpahaman Pokja 

 

Bahwa Pokja tidak memiliki kapasitas teknis untuk 

menjadi Pokja dan melakukan evaluasi dalam 

  

itiaan 

ini tidak terdapat 

) 

unan dari Pokja dalan 

berdasarkan dari dokumen 

  

 

Bahwa Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 



 

52. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban 

42. Pertanyaan 
Investigator
Jawaban 
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Oktober 2018 mengakui tidak memiliki 

background di bidang konstruksi 

pendidikan di bidang teknik;

 
Investigator 

Kembali kepada metode pelaksanaannya, Saksi 
menghitung kondisi traffic
metode pelaksanaan. Bagaimana Pokja 
tidak punya background teknik sipil. Evaluasi 
peralatan sudah oke. Kami sudah menghadirkan Ahli 
teknik sipil, Ahli LKPP, mensyaratkan Panitia untuk sifat 
pekerjaan keteknisan/rumit, nilai di atas 100 miliar harus 
mengerti. Kami tanya kepada Saksi 
mengapa tidak ada satupun Pokja dari teknis, bagaimana 
dengan pembobotan, per
penilaiannya. 
Pihak kami 5 orang tidak ada 
kami punya pengalaman sejak 2004, tidak hanya 
Pengadaan Barang/Jasa, dan setahun sebelumnya kami 
kerjakan pekerjaan multiyears
background dari teknis. Kami lihat kesesuaiannya saja. 
Metode pelaksanaan bisa subyektif, sus
obyektif. Sesuai atau tidak dengan BoQ, tidak sejauh 
dengan pengalaman.     

c. Bahwa Terlapor 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

Oktober 2018 mengakui dalam melaksana

rapat penjelasan (

pelaksanaan didampingi oleh Pihak BMTR 

karena Pihak Pokj

teknis; --------------------------------

 
Investigator 

Metode pelaksanaan punya kapasitas untuk 
melaksanakan? 
Karena terkait teknis kami didampingi BMTR, kami 
bersama-sama. untuk isi metode secara teknis DBMTR 
lebih paham. 

d. Bahwa Terlapor 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
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018 mengakui tidak memiliki 

background di bidang konstruksi dan 

pendidikan di bidang teknik; ----------------------- 

Kembali kepada metode pelaksanaannya, Saksi 
traffic, risiko, dituangkan dalam 

metode pelaksanaan. Bagaimana Pokja melakukan jika 
teknik sipil. Evaluasi check list 

Kami sudah menghadirkan Ahli 
teknik sipil, Ahli LKPP, mensyaratkan Panitia untuk sifat 
pekerjaan keteknisan/rumit, nilai di atas 100 miliar harus 

nya kepada Saksi Pak Kusmayadi bahwa 
tidak ada satupun Pokja dari teknis, bagaimana 

pertanggungjawaban keabsahan 

Pihak kami 5 orang tidak ada background konstruksi, tapi 
kami punya pengalaman sejak 2004, tidak hanya 
Pengadaan Barang/Jasa, dan setahun sebelumnya kami 

multiyears, kami tidak punya 
dari teknis. Kami lihat kesesuaiannya saja. 

Metode pelaksanaan bisa subyektif, susah diarahkan ke 
tidak dengan BoQ, tidak sejauh 

Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30

8 mengakui dalam melaksanakan 

rapat penjelasan (aawijzing) terkait  metode 

pelaksanaan didampingi oleh Pihak BMTR 

karena Pihak Pokja tidak menguasai secara 

-------------------------------------------------- 

Metode pelaksanaan punya kapasitas untuk 

kami didampingi BMTR, kami 
sama. untuk isi metode secara teknis DBMTR 

Terlapor I yaitu POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dalam

 

018 mengakui tidak memiliki 

dan 

  

ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

dalam 

30 

kan 

terkait  metode 

pelaksanaan didampingi oleh Pihak BMTR 

a tidak menguasai secara 

  

ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina 

dalam 



 

 
 

67. Pertanyaan 
Investigator
Jawaban 

68. Pertanyaan 
Investigator
Jawaban 

69. Pertanyaan 
Investigator
Jawaban 

48. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban 

halaman 167 dari 511

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

Oktober 2018 mengakui dalam 

evaluasi satuan harga didampingi oleh pihak 

DBMTR karena Pihak Pokja tidak memiliki 

kapasitas di dalam melakukan evalua

harga; --------------------------------

 
Investigator 

Yang lakukan evaluasi satuan harga bukan pihak Bapak?

Ya, didampingi pihak lain. 
 

Investigator 
Jadi, kesimpulannya Pokja atau DBMTR?

Pokja. Ambil datanya dari koreksi aritmatik yang sudah 
ditandatangani. Dari beberapa item ada yang harga 
penawarannya dibawah harga HPS. Pokja yang lakukan 
koreksi aritmatik.  

 
Investigator 

Apakah Pokja punya pengetahuan? Sehingga melakukan 
klarifikasi bersama BMTR.
Masukan dari tim teknis, Pak Sandy dan Robby Cahyadi 
(bagian perencanaan). 

e. Bahwa Saksi yaitu

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada 

Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

Oktober 2018 diketahui 

harus sesuai dengan bidang obyek yang 

nantinya akan di evaluasi seperti ULP akan 

menunjuk Pokja yang berisikan orang sipil yang 

kompeten untuk melak

obyek tender dibidang teknis;

 
Investigator 

Pengetahuan umum dari bapak, misal ada tender di 
Lingkungan hidup tidak boleh mengangkat Pokja dari 
Lingkungan hidup? 
ULP sudah menunjuk orang orangnya, logikanya 
bidang teknis harus bisa melibatkan orang sipil yang 
kompeten. 

f. Bahwa Ahli bidang teknik sipil yaitu Prof. Dr. Ir. 

Agus Taufik Mulyono dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

diketahui bahwa pemilihan Pokja harus 

disyaratkan mutlak adanya 
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Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30

8 mengakui dalam melaksanakan 

evaluasi satuan harga didampingi oleh pihak 

DBMTR karena Pihak Pokja tidak memiliki 

kapasitas di dalam melakukan evaluasi satuan 

-------------------------------------------------- 

Yang lakukan evaluasi satuan harga bukan pihak Bapak? 

 
Jadi, kesimpulannya Pokja atau DBMTR? 

Pokja. Ambil datanya dari koreksi aritmatik yang sudah 
ditandatangani. Dari beberapa item ada yang harga 
penawarannya dibawah harga HPS. Pokja yang lakukan 

Apakah Pokja punya pengetahuan? Sehingga melakukan 
klarifikasi bersama BMTR. 
Masukan dari tim teknis, Pak Sandy dan Robby Cahyadi 

Saksi yaitu Ir. Helmy Nuddin Zein, 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada 

Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun 2015 dalam

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16

iketahui bahwa pemilihan Pokja 

harus sesuai dengan bidang obyek yang 

nantinya akan di evaluasi seperti ULP akan 

menunjuk Pokja yang berisikan orang sipil yang 

kompeten untuk melakukan evaluasi untuk 

obyek tender dibidang teknis; ---------------------- 

Pengetahuan umum dari bapak, misal ada tender di 
Lingkungan hidup tidak boleh mengangkat Pokja dari 

ULP sudah menunjuk orang orangnya, logikanya kalau 
bidang teknis harus bisa melibatkan orang sipil yang 

Bahwa Ahli bidang teknik sipil yaitu Prof. Dr. Ir. 

Agus Taufik Mulyono dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

diketahui bahwa pemilihan Pokja harus 

disyaratkan mutlak adanya background ilmu 

  

30 

melaksanakan 

evaluasi satuan harga didampingi oleh pihak 

DBMTR karena Pihak Pokja tidak memiliki 

si satuan 

  

Ir. Helmy Nuddin Zein, 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada 

Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

dalam 

16 

ahwa pemilihan Pokja 

harus sesuai dengan bidang obyek yang 

nantinya akan di evaluasi seperti ULP akan 

menunjuk Pokja yang berisikan orang sipil yang 

uk 

  

Bahwa Ahli bidang teknik sipil yaitu Prof. Dr. Ir. 

Agus Taufik Mulyono dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

diketahui bahwa pemilihan Pokja harus 

ilmu 



 

14. Pertanyaan 
Investigator
Jawaban 

 

  

halaman 168 dari 511

terkait dengan obyek tender yang na

akan dievaluasi karena kalau Pokja bukan dari 

background terkait maka secara geopolitik 

orang tersebut akan mudah di

di giring; --------------------------------

 
Investigator 

Pokja dalam proyek konstruksi, apakah 
punya pengetahuan tehnik at
Ketua atau Anggota Pokja
kepokjaan, kalau tidak lulus sertifikasi pemahaman 
procurement maka tidak boleh, anggota yang lulus dalam 
kepokjaan tidak harus sarjana tehnik sipil, sarjana hukum 
pun boleh kan paham prosedur hukum, sarjana ekonomi 
juga boleh, tetapi dalam pertimbangan karena ini 
pekerjaan teknis, tentu pokja harus punya anggota  
dengan latar belakang pendidikan keteknikan, terutama 
tehnik sipil di bidang jalan dan jembatan, itu lebih baik 
daripada tehnik di bidang gedung, misalkan ada tehnik
sipil namun concernnya di bidang gedung atau bendungan, 
itu sama teknik namun hal yang berbeda, ini kan sangat 
penting karena dia yang akan menilai metodologi kerja, 
metode kerja adalah bahan yang penting ini yang akan 
ditanyakan waktu PCM. Kalau di bidan
bukanya tidak percaya dengan kontraktor, masalah di 
Indonesia orang kurang mau membaca spesifikasi teknis.
Metode kerja, pemerintah sudah mengeluarkan sistem 
managemen mutu dalam Permen PU No 4/PRT/M/2009 
tentang sistem management mutu. Dalam 
management mutu ada instruksi ke
sebagai juklak di lapangan, instruksi kerja penghamparan, 
pemadatan. Instuksi kerja ini dipotong
dilaksanakan kontraktor. Idealnya didalam keanggotaan 
pokja harus ada orang yan
untuk menilai hal hal teknis, mau tidak mau harus ada 
latar belakang tehnik, kalau tidak ada kita bisa minta dari 
instansi lain yang penting dia punya sertifikasi sebagai 
Pokja dsb. AHSP kalau dia tidak memiliki latar belakang 
jalan maka dia tidak tahu cycle time alat berat, akhirnya 
paham di komponen mana yang mahal.
Kalau menilai harga satuan pekerjaan akibat pengaruh 
dump truck Pokja yang berlatarbelakang ilmu teknik sipil 
akan dapat memahaminya.
Kemudian jika harga sesuai har
ekonomi yang bisa menilai bukan orang teknik sipil. 
Menurut saya Pokja  harus ada dan disyaratkan mutlak 
ada background ilmu terkait. Ini juga kembali kepada hati 
nurani juga, kalau dia bukan dari 
maka secara geopolitik orang tersebut akan mudah dinego, 
mudah digiring. 
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terkait dengan obyek tender yang nantinya 

akan dievaluasi karena kalau Pokja bukan dari 

terkait maka secara geopolitik 

orang tersebut akan mudah di nego dan mudah 

----------------------------------------------- 

Pokja dalam proyek konstruksi, apakah Pokja  seharusnya 
punya pengetahuan tehnik atau bagaimana? 

Pokja harus lulus dalam sertifikasi 
kepokjaan, kalau tidak lulus sertifikasi pemahaman 
procurement maka tidak boleh, anggota yang lulus dalam 
kepokjaan tidak harus sarjana tehnik sipil, sarjana hukum 
pun boleh kan paham prosedur hukum, sarjana ekonomi 

h, tetapi dalam pertimbangan karena ini 
pekerjaan teknis, tentu pokja harus punya anggota  
dengan latar belakang pendidikan keteknikan, terutama 
tehnik sipil di bidang jalan dan jembatan, itu lebih baik 
daripada tehnik di bidang gedung, misalkan ada tehnik 

ya di bidang gedung atau bendungan, 
itu sama teknik namun hal yang berbeda, ini kan sangat 
penting karena dia yang akan menilai metodologi kerja, 
metode kerja adalah bahan yang penting ini yang akan 
ditanyakan waktu PCM. Kalau di bidang jalan saya 
bukanya tidak percaya dengan kontraktor, masalah di 
Indonesia orang kurang mau membaca spesifikasi teknis. 
Metode kerja, pemerintah sudah mengeluarkan sistem 
managemen mutu dalam Permen PU No 4/PRT/M/2009 
tentang sistem management mutu. Dalam sistem 
management mutu ada instruksi kerja pengadaan material 

juklak di lapangan, instruksi kerja penghamparan, 
pemadatan. Instuksi kerja ini dipotong-potong agar mudah 
dilaksanakan kontraktor. Idealnya didalam keanggotaan 
pokja harus ada orang yang memahami konstruksi jalan 
untuk menilai hal hal teknis, mau tidak mau harus ada 
latar belakang tehnik, kalau tidak ada kita bisa minta dari 
instansi lain yang penting dia punya sertifikasi sebagai 
Pokja dsb. AHSP kalau dia tidak memiliki latar belakang 
alan maka dia tidak tahu cycle time alat berat, akhirnya 
paham di komponen mana yang mahal. 
Kalau menilai harga satuan pekerjaan akibat pengaruh 

yang berlatarbelakang ilmu teknik sipil 
akan dapat memahaminya. 
Kemudian jika harga sesuai harga pasar maka orang 
ekonomi yang bisa menilai bukan orang teknik sipil. 

harus ada dan disyaratkan mutlak 
ada background ilmu terkait. Ini juga kembali kepada hati 
nurani juga, kalau dia bukan dari background tersebut 

tik orang tersebut akan mudah dinego, 

 

tinya 

akan dievaluasi karena kalau Pokja bukan dari 

terkait maka secara geopolitik 

nego dan mudah 

  

pekerjaan teknis, tentu pokja harus punya anggota  



 

 
 

11.5 Adanya

Penawaran 

Pengadaan

11.5.1

No 
Tenaga Ahli (TA) yang 

dibutuhkan

1 General Super Intendent

2 Site Manager

3 
Manager Ahli Struktur 
Jalan 

4 
Manager Petugas 
Kendali Mutu

5 Manager Kuantitas

6 Manager K3

7 Surveyor 

11.5.2

halaman 169 dari 511

g. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, 

Keterangan PPK dan Keterangan Ahli Bidang 

Teknik maka Investigator menyimp

Pokja dalam tender 

kapasitas di bidang teknis di d

evaluasi tender a quo

Adanya Pengaturan Penempatan 

Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V dan Standar Dokumen 

Pengadaan) --------------------------------

11.5.1 Bahwa Daftar Personil 

pembangunan jalan perkara 

dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) 

mengenai dokumen penawaran. Daftar 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

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

Tenaga Ahli (TA) yang 
dibutuhkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Minimal 

Pengalaman 
Minimal 

Tenaga Ahli

General Super Intendent 
S2-Teknik 

Sipil 
10 Thn

Site Manager 
S1-Teknik 

Sipil 
10 Thn

Manager Ahli Struktur S1-Teknik 
Sipil 

Manager Petugas 
Kendali Mutu 

S1-Teknik 
Sipil 

Manager Kuantitas 
S1-Teknik 

Sipil 

Manager K3 
S1-Teknik 

Sipil 

S1-Geodesi 

11.5.2 Bahwa pada BAB VIII

Kualifikasi huruf A mengenai persyaratan 

kualifikasi telah dijelaskan aturan mengenai daftar 

personil inti pada angka 12 yang pada pokoknya 

menyatakan “Personil inti yang ditempatkan secara 

penuh sesuai dengan persyaratan 

pernyataan akan melaksanakan tugas secara 

penuh waktu sampai dengan akhir pekerjaan dan 
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Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, 

Keterangan PPK dan Keterangan Ahli Bidang 

Teknik maka Investigator menyimpulkan bahwa 

Pokja dalam tender a quo tidak memiliki 

kapasitas di bidang teknis di dalam melakukan 

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

enempatan Personil Inti (vide Dokumen 

Terlapor II s.d Terlapor V dan Standar Dokumen 

-------------------------------------------------------------- 

ersonil Inti yang diperlukan dalam 

pembangunan jalan perkara a quo telah diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) 

mengenai dokumen penawaran. Daftar Personil Inti 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

------------------------------------------- 

Pengalaman 
Minimal 

Tenaga Ahli 

Profesi Keahlian / 
Keterampilan 

10 Thn 
SKA Ahli Utama Jalan 
dan SKA  Ahli Utama 
Manajemen Proyek 

10 Thn 
SKA Ahli Utama Jalan 
dan SKA  Ahli Utama 
Manajemen Proyek 

8 Thn SKA Ahli Madya 

8 Thn SKA Ahli Madya 

8 Thn SKA Ahli Madya 

8 Thn SKA Ahli Madya K3 

8 Thn SKA Ahli Madya 

pada BAB VIII tentang Tata Cara Evaluasi 

Kualifikasi huruf A mengenai persyaratan 

kualifikasi telah dijelaskan aturan mengenai daftar 

personil inti pada angka 12 yang pada pokoknya 

menyatakan “Personil inti yang ditempatkan secara 

penuh sesuai dengan persyaratan membuat 

pernyataan akan melaksanakan tugas secara 

penuh waktu sampai dengan akhir pekerjaan dan 

  

Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, 

Keterangan PPK dan Keterangan Ahli Bidang 

ulkan bahwa 

tidak memiliki 

alam melakukan 

  

Dokumen 

Terlapor II s.d Terlapor V dan Standar Dokumen 

  

nti yang diperlukan dalam 

telah diatur 

dalam Standar Dokumen Pengadaan pada huruf (N) 

nti 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

  

tentang Tata Cara Evaluasi 

Kualifikasi huruf A mengenai persyaratan 

kualifikasi telah dijelaskan aturan mengenai daftar 

personil inti pada angka 12 yang pada pokoknya 

menyatakan “Personil inti yang ditempatkan secara 

t 

pernyataan akan melaksanakan tugas secara 

penuh waktu sampai dengan akhir pekerjaan dan 



 

11.5.3

14 Pertanyaan 
Investigator 

Jawaban 

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.5.4

11.5.5
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tidak melakukan rangkap tugas pada pekerjaan 

lain”; --------------------------------

11.5.3 Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

Oktober 2018 menyatakan tenaga ahli tidak boleh 

rangkap jabatan dan tenaga ahli hanya boleh 

digunakan untuk 1 paket, sebagai berikut:

 
Dalam personil inti di unwhising ada persyaratan paruh waktu 
bagaimana menurut saudara ahli?

Pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh LKPP ini hanya 
mengatur prosedur-prosedur yang dikelola oleh penyedia. Didalam  
pekerjaan konstruksi tenaga ahli yang bekerja adalah tenaga ahli 
yang ontime dan full disitu. Kemudian tenaga ahli juga jangan 
merangkap ditempat lain. Kemudian seiring dengan 
perkembangannya situasi lapangan masing
muncul perbedaan, seperti tadi tenaga ahli harus bekerja penuh 
waktu karena dia harus lebih dan lebih mengamati pekerjaan 
konstruksi tersebut.  Paruh waktu
deskresi itu dari pejabat pembuat komitmen yang menetapkan 
berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh PA atau KPA. Pokja 
dalam hal ini tinggal mengadop atau memasukkan dalam dokumen 
pengadaan. Jadi, satu tenaga ahli hanya ada d
Tenaga ahli seharusnya kebijakan dan aturannya harus 
tetapi paruh waktu iu dimungkinkan apabila pokja dalam 
memberikan skoring system evaluasinya tidak gugur penuh tapi 
dalam ambang batas nilai. Jadi apabila kami ditanya betul
tidak, jawabannya adalah harusnya 
adanya deskresi. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

11.5.4 Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kon

pekerjaan pembangunan jalan merupakan 

pekerjaan yang umum dan bukan pekerjaan yang 

kompleks yang menuntut adanya persyaratan 

pendidikan yang tinggi (S2

pembangunan jalan, apakah jalan Kabupaten atau 

bahkan jalan utama/Provi

yang biasa. Yang dibutuhkan adalah Sertifikat 

Keahlian, sehingga kebutuhan pendidikan min. S2

Teknik Sipil untuk General Super Intendent 

merupakan persyaratan yang dibuat

pelaku usaha lain tidak dapat mengikuti tender 

pembangunan jalan perkara 

11.5.5 Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, 

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU. dalam 
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tidak melakukan rangkap tugas pada pekerjaan 

-------------------------------------------------------- 

Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

menyatakan tenaga ahli tidak boleh 

rangkap jabatan dan tenaga ahli hanya boleh 

digunakan untuk 1 paket, sebagai berikut: ---------- 

Dalam personil inti di unwhising ada persyaratan paruh waktu 
bagaimana menurut saudara ahli? 

Pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh LKPP ini hanya 
prosedur yang dikelola oleh penyedia. Didalam  

pekerjaan konstruksi tenaga ahli yang bekerja adalah tenaga ahli 
disitu. Kemudian tenaga ahli juga jangan 

ngkap ditempat lain. Kemudian seiring dengan 
perkembangannya situasi lapangan masing-masing biasanya 
muncul perbedaan, seperti tadi tenaga ahli harus bekerja penuh 
waktu karena dia harus lebih dan lebih mengamati pekerjaan 
konstruksi tersebut.  Paruh waktu atau tidak adalah deskresi, 
deskresi itu dari pejabat pembuat komitmen yang menetapkan 
berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh PA atau KPA. Pokja 
dalam hal ini tinggal mengadop atau memasukkan dalam dokumen 

Jadi, satu tenaga ahli hanya ada di satu paket saja. 
Tenaga ahli seharusnya kebijakan dan aturannya harus full time, 
tetapi paruh waktu iu dimungkinkan apabila pokja dalam 
memberikan skoring system evaluasinya tidak gugur penuh tapi 
dalam ambang batas nilai. Jadi apabila kami ditanya betul atau 
tidak, jawabannya adalah harusnya full waktu tetapi terkadang 

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan 

pekerjaan yang umum dan bukan pekerjaan yang 

kompleks yang menuntut adanya persyaratan 

pendidikan yang tinggi (S2-Teknik Sipil). Pekerjaan 

pembangunan jalan, apakah jalan Kabupaten atau 

bahkan jalan utama/Provinsi merupakan pekerjaan 

yang biasa. Yang dibutuhkan adalah Sertifikat 

Keahlian, sehingga kebutuhan pendidikan min. S2-

Teknik Sipil untuk General Super Intendent 

merupakan persyaratan yang dibuat-buat agar 

pelaku usaha lain tidak dapat mengikuti tender 

angunan jalan perkara a quo; -------------------- 

Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, 

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU. dalam 

 

tidak melakukan rangkap tugas pada pekerjaan 

  

Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

menyatakan tenaga ahli tidak boleh 

rangkap jabatan dan tenaga ahli hanya boleh 

  

truksi, 

pekerjaan pembangunan jalan merupakan 

pekerjaan yang umum dan bukan pekerjaan yang 

kompleks yang menuntut adanya persyaratan 

Teknik Sipil). Pekerjaan 

pembangunan jalan, apakah jalan Kabupaten atau 

nsi merupakan pekerjaan 

yang biasa. Yang dibutuhkan adalah Sertifikat 

-

Teknik Sipil untuk General Super Intendent 

buat agar 

pelaku usaha lain tidak dapat mengikuti tender 

  

Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, 

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU. dalam 



 

 
 

8. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban 
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Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

menyatakan untuk tender pekerjaan yang 

kompleks seharusnya Pokja menetapkan 

persyaratan Tenaga Ahli berdasarkan Sertifikasi 

Keahlian, bukan berdasarkan kualifikasi ijazah S2

 
Investigator 

Terkait dengan kompleksitas proyek terkait tenaga ahli, 
proyek jalan seperti apa yang membutuhkan kualifikasi 
tenaga ahli S2 tehnik dalam hal kompleksitas suatu proyek, 
apakah sebenarnya dalam pembangunan proyek jalan, 
kualifikasi S1 teknik sudah bisa dipercaya untuk memimpin 
proyek? 
Bicara tenaga kerja ada 2 kelompok, ada tenaga ahli dan 
ada tenaga terampil. Tenaga ahli 
jasa konsultan. Kontraktor tidak bicara tenaga ahli, 
walaupun saya ahli tehnik jalan utama, kalau saya masuk  
dunia kontraktor, saya bukan ahli jalan utama disitu karena 
harga diri saya ada dalam 1 kubik beton, 1 kubik timbunan, 
dan 1 ton beton aspal. Kalau saya sebagai konsultan maka 
harga diri saya ada dalam satuan 
rate 75 juta per bulan. 
Kalau di dalam kontraktor tidak ada pengaturan keahlian, 
yang diutamakan adalah ketrampilannya, hanya saja 
tantangan kita saat ini dalam jasa konstruksi terkait 
sertifikasi keahlian dan keterampilan sampai saat ini belum 
ditertibkan dengan baik. Dalam dunia kontraktor tidak 
diperlukan dia harus S1 atau S2 yang utama adalah 
ketrampilannya, walaupun S2 dari Inggris atau da
kalau dia tidak berpengalaman mengelola proyek maka dia 
tidak dapat profesional dalam mengelola risiko. Seorang ahli 
harus dapat menilai, menyalahkan, memberikan solusi. 
Kalau mengenai persyaratan minimal memimpin proyek 
harus engineer itu sangat tepat. Namun jika persyaratan  
harus S2 dan sebagainya, menurut saya tidak harus. Saat 
ini pemerintah sudah mengatur dalam undang undang 
keinsinyuran, bahwa seorang Ahli tidak bisa 
menandatangani gambar kalau dia bukan insinyur, 
makanya sekarang sarjana tehnik harus dilengkapi dengan 
Insinyur. Saya insinyur sejak 1988, ternyata ijazah saya 
bukan insinyur. UU 11/2014 tentang Keinsinyuran telah 
mengatur  ketentuan yang baru bahwa gelar insinyur wajib 
tertera di Ijazah untuk semua tenaga keahlian. Berdasarka
tuntutan UU tersebut maka saya mengikuti kuliah 
keinsinyuran dan dinyatakan lulus sehinga saya memiliki 
ijazah insinyur dengan tandatangan Rektor UGM. 
Kontraktor tidak harus S2, minimal enggineer asalkan 
berpengalaman memanage proyek. Jika konsultan peng
dinilai hanya jenjang ijazahnya ini suatu kekeliruan besar. 
Kalau pekerjaan dalam bidang jalan maka tenaga kerjanya 
harus memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan yang 
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Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

menyatakan untuk tender pekerjaan yang 

kompleks seharusnya Pokja menetapkan 

aratan Tenaga Ahli berdasarkan Sertifikasi 

rdasarkan kualifikasi ijazah S2; 

Terkait dengan kompleksitas proyek terkait tenaga ahli, 
proyek jalan seperti apa yang membutuhkan kualifikasi 

dalam hal kompleksitas suatu proyek, 
apakah sebenarnya dalam pembangunan proyek jalan, 
kualifikasi S1 teknik sudah bisa dipercaya untuk memimpin 

Bicara tenaga kerja ada 2 kelompok, ada tenaga ahli dan 
ada tenaga terampil. Tenaga ahli diperlukan khusus dalam 

Kontraktor tidak bicara tenaga ahli, 
walaupun saya ahli tehnik jalan utama, kalau saya masuk  
dunia kontraktor, saya bukan ahli jalan utama disitu karena 
harga diri saya ada dalam 1 kubik beton, 1 kubik timbunan, 

1 ton beton aspal. Kalau saya sebagai konsultan maka 
harga diri saya ada dalam satuan billing rate, misal billing 

Kalau di dalam kontraktor tidak ada pengaturan keahlian, 
yang diutamakan adalah ketrampilannya, hanya saja 

kita saat ini dalam jasa konstruksi terkait 
sertifikasi keahlian dan keterampilan sampai saat ini belum 
ditertibkan dengan baik. Dalam dunia kontraktor tidak 
diperlukan dia harus S1 atau S2 yang utama adalah 
ketrampilannya, walaupun S2 dari Inggris atau dari Amerika 
kalau dia tidak berpengalaman mengelola proyek maka dia 
tidak dapat profesional dalam mengelola risiko. Seorang ahli 
harus dapat menilai, menyalahkan, memberikan solusi. 
Kalau mengenai persyaratan minimal memimpin proyek 

t tepat. Namun jika persyaratan  
harus S2 dan sebagainya, menurut saya tidak harus. Saat 
ini pemerintah sudah mengatur dalam undang undang 
keinsinyuran, bahwa seorang Ahli tidak bisa 
menandatangani gambar kalau dia bukan insinyur, 

tehnik harus dilengkapi dengan 
Insinyur. Saya insinyur sejak 1988, ternyata ijazah saya 
bukan insinyur. UU 11/2014 tentang Keinsinyuran telah 
mengatur  ketentuan yang baru bahwa gelar insinyur wajib 
tertera di Ijazah untuk semua tenaga keahlian. Berdasarkan 
tuntutan UU tersebut maka saya mengikuti kuliah 
keinsinyuran dan dinyatakan lulus sehinga saya memiliki 
ijazah insinyur dengan tandatangan Rektor UGM. 
Kontraktor tidak harus S2, minimal enggineer asalkan 
berpengalaman memanage proyek. Jika konsultan pengawas 
dinilai hanya jenjang ijazahnya ini suatu kekeliruan besar. 
Kalau pekerjaan dalam bidang jalan maka tenaga kerjanya 
harus memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan yang 

  

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

menyatakan untuk tender pekerjaan yang 

kompleks seharusnya Pokja menetapkan 

aratan Tenaga Ahli berdasarkan Sertifikasi 

  



 

11.5.6
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dikeluarkan dalam Asosiasi Profesi yang dilindungi oleh 
undang undang. Jadi sebenarnya di dalam persyaratan di 
dunia jasa kontraktor bukan patokan harus S2, tetapi yang 
terpenting jenjang S1 yang memiliki pengalaman sekian 
tahun dibuktikan dengan sertifikat kerja dan keterangan 
owner, hal itu lebih memiliki legalisasi keahlian dari
sekedar monumental ijazah S2.

11.5.6 Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, 

diakui adanya persyaratan S2

memiliki Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kua

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

menang dalam tender 

menyiapkan 1 tim Personil Inti. Berikut Daftar 

Personil yang dilampirkan oleh para Terlapor 

pelaku usaha pada 4 paket perkara 

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

a. PT Adhi Karya (Persero)
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dikeluarkan dalam Asosiasi Profesi yang dilindungi oleh 
ebenarnya di dalam persyaratan di 

dunia jasa kontraktor bukan patokan harus S2, tetapi yang 
terpenting jenjang S1 yang memiliki pengalaman sekian 
tahun dibuktikan dengan sertifikat kerja dan keterangan 

, hal itu lebih memiliki legalisasi keahlian daripada 
sekedar monumental ijazah S2. 

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, 

diakui adanya persyaratan S2-Teknik Sipil dan 

memiliki Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kualifikasi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

menang dalam tender a quo  hanya mampu 

menyiapkan 1 tim Personil Inti. Berikut Daftar 

Personil yang dilampirkan oleh para Terlapor 

pada 4 paket perkara a quo, sebagai 

----------------------------------------------------- 

Adhi Karya (Persero), Tbk. ---------------------- 

 

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terlapor, 

Teknik Sipil dan 

memiliki Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

lifikasi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

hanya mampu 

menyiapkan 1 tim Personil Inti. Berikut Daftar 

Personil yang dilampirkan oleh para Terlapor 

, sebagai 
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b. PT Hutama Karya (Persero)

c. PT. Brantas Abipraya (Persero)

d. PT Waskita Karya

11.5.7 Bahwa meskipun persayaratan S2 Teknik Sipil 

dengan sertifikat SKA Ahli Utama Jalan dan SKA 

Ahli Utama Manajemen untuk kualifikasi General 

Superintendent memberatkan, para Terlapor tidak 

ada yang mengajukan keberatan atau bahkan 

pertanyaan yang pada pokokny

keringanan atau mempertanyakan tingginya 
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Hutama Karya (Persero) ------------------------- 

PT. Brantas Abipraya (Persero) --------------------- 

Karya (Persero), Tbk. ------------------ 

Bahwa meskipun persayaratan S2 Teknik Sipil 

dengan sertifikat SKA Ahli Utama Jalan dan SKA 

Ahli Utama Manajemen untuk kualifikasi General 

Superintendent memberatkan, para Terlapor tidak 

ada yang mengajukan keberatan atau bahkan 

pertanyaan yang pada pokoknya meminta 

keringanan atau mempertanyakan tingginya 

  

  

 

  

 

  

 

Bahwa meskipun persayaratan S2 Teknik Sipil 

dengan sertifikat SKA Ahli Utama Jalan dan SKA 

Ahli Utama Manajemen untuk kualifikasi General 

Superintendent memberatkan, para Terlapor tidak 

ada yang mengajukan keberatan atau bahkan 

a meminta 

keringanan atau mempertanyakan tingginya 



 

11.5.8

58. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban 

11.5.9

12. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban 

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.5.10
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kualifikasi tersebut (

Acara Rapat Penjelasan

11.5.8 Bahwa Saksi Sdr. Foster Dulles dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 3 Oktober 2018 telah menyadari 

bahwa perseroan hanya d

paket tender, sebagai berikut:

 
Investigator 

Dari awal Saksi sudah tahu kemungkinan menangnya hanya 1?

Risikonya sudah tahu dari awal hanya 1, karena tim personil 
hanya punya 1. 

11.5.9 Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan, 

semu atau persaingan yang berpura

merupakan hal yang bertentangan dengan hukum 

persaingan usaha, sebagai berikut

Pertanyaan 
Investigator 

Ada 5 paket tender dalam kurun waktu bersamaan, dan ada 
ketentuan bahwa untuk memenangkan tender itu dia wajib 
peserta tender mengajukan ahli dan peralatan yang berbeda, 
karena logikanya tidak mungkin dipakai dalam waktu yang
bersamaan, padahal pelaku usaha ini hanya memiliki satu tim 
saja tetapi mereka mengikuti semua paket tersebut, bagaimana 
pandangan Ahli apakah mempunyai peluang untuk menang?

Dalam tender ini, tentunya berdasarkan praktek di lapangan, 
syarat lain biasanya juga dilekatkan, bahwa siapapun yang 
bekerja di situ termasuk ahli di dalam proyek dia harus bekerja 
full time, persyaratan itu biasanya sudah ada dalam dokumen
dokumen tender dan dalam praktek juga seperti itu karena 
harapannya proyek itu bisa berjalan dengan baik dan 
mendapatkan hasil yang baik, apalagi kalau dia ada kaitannya 
dengan pengadaan barang yang digunakan untuk 
persyaratan itu melekat, jika memang apa
setiap tender yang dilakukan bersamaan, maka persyaratan ini 
harusnya ada melekat di setiap yang diajukan oleh peserta 
tender yang tentunya akan mengajukan keahlian atau orang
orang yang mempunyai keahlian itu berbeda
dalam suatu paket pekerjaan yang dilakukan bersamaan seperti 
ini beda objek tapi pekerjaannya sama dalam praktek biasanya 
dengan alasan efisiensi tidak dilakukan hal yang demikian itu 
tetapi harus dipahami juga apakah tujuan proyek pekerjaan 
tersebut akan berjalan baik dan terpenuhi atau tidak, 
nyatanya tidak terpenuhi apalagi ini dengan cara yang 
berpura-pura persaiangan padahal tidak ada persaingan 
tentunya ini bertentangan dengan hukum persaingan usaha.

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

11.5.10 Bahwa berdasarkan pengakuan 

Ahli dan Dokumen: Daftar Personil

  

511 

SALINAN 

kualifikasi tersebut (vide bukti Dokumen Berita 

Acara Rapat Penjelasan/Aanwijzing); ----------------- 

Bahwa Saksi Sdr. Foster Dulles dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 3 Oktober 2018 telah menyadari 

bahwa perseroan hanya dapat memenangkan 1 

paket tender, sebagai berikut: -------------------------- 

Dari awal Saksi sudah tahu kemungkinan menangnya hanya 1? 

nya sudah tahu dari awal hanya 1, karena tim personil 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan, persaingan

semu atau persaingan yang berpura-pura 

merupakan hal yang bertentangan dengan hukum 

persaingan usaha, sebagai berikut: -------------------- 

Ada 5 paket tender dalam kurun waktu bersamaan, dan ada 
ketentuan bahwa untuk memenangkan tender itu dia wajib 
peserta tender mengajukan ahli dan peralatan yang berbeda, 
karena logikanya tidak mungkin dipakai dalam waktu yang 
bersamaan, padahal pelaku usaha ini hanya memiliki satu tim 
saja tetapi mereka mengikuti semua paket tersebut, bagaimana 
pandangan Ahli apakah mempunyai peluang untuk menang? 

Dalam tender ini, tentunya berdasarkan praktek di lapangan, 
syarat lain biasanya juga dilekatkan, bahwa siapapun yang 
bekerja di situ termasuk ahli di dalam proyek dia harus bekerja 

, persyaratan itu biasanya sudah ada dalam dokumen-
dan dalam praktek juga seperti itu karena 

harapannya proyek itu bisa berjalan dengan baik dan 
mendapatkan hasil yang baik, apalagi kalau dia ada kaitannya 
dengan pengadaan barang yang digunakan untuk Public utility 
persyaratan itu melekat, jika memang apa adanya begitu di 
setiap tender yang dilakukan bersamaan, maka persyaratan ini 
harusnya ada melekat di setiap yang diajukan oleh peserta 
tender yang tentunya akan mengajukan keahlian atau orang-
orang yang mempunyai keahlian itu berbeda-beda sering kali 

am suatu paket pekerjaan yang dilakukan bersamaan seperti 
ini beda objek tapi pekerjaannya sama dalam praktek biasanya 
dengan alasan efisiensi tidak dilakukan hal yang demikian itu 
tetapi harus dipahami juga apakah tujuan proyek pekerjaan 

jalan baik dan terpenuhi atau tidak, kalau 
nyatanya tidak terpenuhi apalagi ini dengan cara yang 

pura persaiangan padahal tidak ada persaingan 
tentunya ini bertentangan dengan hukum persaingan usaha. 

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Keterangan 

Ahli dan Dokumen: Daftar Personil tersebut, maka 

 

n Berita 

  

Bahwa Saksi Sdr. Foster Dulles dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 3 Oktober 2018 telah menyadari 

apat memenangkan 1 

  

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

persaingan 

pura 

merupakan hal yang bertentangan dengan hukum 

  

Saksi, Keterangan 

tersebut, maka 



 

 
 

11.6 Adanya

Dokumen Penawaran 

Dokumen Pengadaan

11.6.1

No Nama Alat Berat

1 Batching Plant

2 Bulldozer 100 

3 Compressor 4000

4 Dump Truck

5 Dump Truck

6 Excavator 80

7 Generator Set

8 Motor Grader > 100 HP

9 Wheel Loader 1.0 

10 Tandem Roller 6.8 T

11 Vibratory Roller 5

12 Water Tanker 3000

13 Concrete Pan Mixer

14 Concrete Breaker

15 Truk Mixer (Agitator)

11.6.2

11.6.3
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Investigator menyimpulkan hal 

Penempatan Personil 

Adanya Pengaturan Penempatan 

Dokumen Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V dan Standar 

Dokumen Pengadaan) --------------------------------

11.6.1 Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara 

quo telah diatur dalam Standar Dokumen 

Pengadaan pada huruf (N) mengenai dokumen 

penawaran. Daftar Peralatan U

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai 

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

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam

Bulldozer 100 – 150 HP - 

Compressor 4000-6500 L/M 5.000,0- 

Dump Truck 8 Ton 

Dump Truck 10 Ton 

Excavator 80-140 HP 0,9 M3 

Generator Set 135 KVA 

Motor Grader > 100 HP - 

Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3 1,5 M3 

Tandem Roller 6.8 T 8,1 Ton 

Vibratory Roller 5-8 T 7,1 Ton 

Water Tanker 3000-4500 L 4,000 Liter 

Concrete Pan Mixer 1.000 Liter 

Concrete Breaker 20 M3/Jam 

Truk Mixer (Agitator) 6 M3 

11.6.2 Bahwa berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

Peralatan Utama yang diajukan oleh masing

masing Terlapor dalam tender perkara 

sama; --------------------------------

11.6.3 Bahwa Terlapor II, Terlapor III

telah mempersiapkan surat sewa peralatan 

dan/atau surat dukungan peralatan untuk paket 

tender a quo pada bulan Februari 2018;
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Investigator menyimpulkan hal Adanya Pengaturan 

ersonil Inti telah terbukti. -------------- 

enempatan Peralatan Utama (vide 

Terlapor II s.d Terlapor V dan Standar 

------------------------------------------------- 

Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara a 

telah diatur dalam Standar Dokumen 

Pengadaan pada huruf (N) mengenai dokumen 

penawaran. Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai 

----------------------------------------------------- 

Kapasitas 
Jumlah Alat Minimal  

(Unit) 

30,0 M3/Jam 1 

2 

2 

10 

15 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

10 

Bahwa berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

Peralatan Utama yang diajukan oleh masing-

masing Terlapor dalam tender perkara a quo adalah 

------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV 

telah mempersiapkan surat sewa peralatan 

dan/atau surat dukungan peralatan untuk paket 

pada bulan Februari 2018; -------------- 

  

engaturan 

  

vide 

Terlapor II s.d Terlapor V dan Standar 

  

Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

a 

telah diatur dalam Standar Dokumen 

Pengadaan pada huruf (N) mengenai dokumen 

tama minimal yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai 

  

Bahwa berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

-

adalah 

  

dan Terlapor IV 

telah mempersiapkan surat sewa peralatan 

dan/atau surat dukungan peralatan untuk paket 

  



 

11.6.4

11.6.5

 

11.6.6

  

halaman 176 dari 511

11.6.4 Bahwa para Terlapor mengikuti 4 paket tender 

quo, namun tidak memilki niat untuk 

memenangkan 4 paket tender te

tersebut terbukti dari surat sewa peralatan dan 

surat dukungan peralatan dalam dokumen 

penawaran para Terlapor, meskipun para Terlapor 

memasukan dokumen peralatan dan mendaftar 

pada 4 paket namun faktanya surat sewa peralatan 

dan surat dukungan

hanya untuk 1 paket, sehingga para terlapor tidak 

mungkin dapat memenangkan dan mendapatkan 4 

paket mengingat pekerjaan tender 

bersamaan; --------------------------------

11.6.5 Bahwa Saksi Sdr. Foster Dulles dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 3 Oktober

bahwa perseroan hanya dapat memenangkan 1 

paket tender, sebagai berikut:

59. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah tidak ada upaya untuk 
membedakan personil?

Jawaban Dukungan tetap 1, karena hanya 1 
personil saja.

11.6.6 Bahwa Ahli Hukum 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

persaingan semu kesepakatan salah satu pelaku 

usaha akan menjadi pemenang telah diatur 

“seolah-olah berkompetisi”, sebagai berikut:

11. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah bisa saudara Ahli jelaskan
secara singkat mengenai persai
semu dalam persekongkolan tender?

Jawaban Persaiangan semu ini seolah
terjadi persaiangan dengan proses 
tender  tetapi sesungguhnya 
dibelakangnya telah
kesepakatan, salah satu pelaku 
usaha akan menjadi pemenangnya, 
seolah
dibelakangnya sudah mempunyai 
kesepakatan dengan peserta 
tender.

             (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator
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erlapor mengikuti 4 paket tender a 

, namun tidak memilki niat untuk 

memenangkan 4 paket tender tersebut. Hal 

tersebut terbukti dari surat sewa peralatan dan 

surat dukungan peralatan dalam dokumen 

penawaran para Terlapor, meskipun para Terlapor 

memasukan dokumen peralatan dan mendaftar 

pada 4 paket namun faktanya surat sewa peralatan 

dan surat dukungan peralatan yang dimasukan 

hanya untuk 1 paket, sehingga para terlapor tidak 

mungkin dapat memenangkan dan mendapatkan 4 

paket mengingat pekerjaan tender a quo dilakukan 

------------------------------------------------ 

Bahwa Saksi Sdr. Foster Dulles dalam Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 3 Oktober 2018 telah menyadari 

bahwa perseroan hanya dapat memenangkan 1 

paket tender, sebagai berikut: -------------------------- 

Apakah tidak ada upaya untuk 
membedakan personil? 

Dukungan tetap 1, karena hanya 1 
personil saja. 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

persaingan semu kesepakatan salah satu pelaku 

usaha akan menjadi pemenang telah diatur 

olah berkompetisi”, sebagai berikut: --------- 

Apakah bisa saudara Ahli jelaskan 
secara singkat mengenai persaingan 
semu dalam persekongkolan tender? 
Persaiangan semu ini seolah-olah 
terjadi persaiangan dengan proses 
tender  tetapi sesungguhnya 
dibelakangnya telah terjadi 
kesepakatan, salah satu pelaku 
usaha akan menjadi pemenangnya, 
seolah-olah berkopetisi, tetapi 
dibelakangnya sudah mempunyai 
kesepakatan dengan peserta 
tender. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

 

a 

, namun tidak memilki niat untuk 

rsebut. Hal 

tersebut terbukti dari surat sewa peralatan dan 

surat dukungan peralatan dalam dokumen 

penawaran para Terlapor, meskipun para Terlapor 

memasukan dokumen peralatan dan mendaftar 

pada 4 paket namun faktanya surat sewa peralatan 

peralatan yang dimasukan 

hanya untuk 1 paket, sehingga para terlapor tidak 

mungkin dapat memenangkan dan mendapatkan 4 

dilakukan 

  

Bahwa Saksi Sdr. Foster Dulles dalam Pemeriksaan 

2018 telah menyadari 

bahwa perseroan hanya dapat memenangkan 1 

  

Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

persaingan semu kesepakatan salah satu pelaku 

usaha akan menjadi pemenang telah diatur 

  



 

 
 

11.6.7

11.7 Adanya Pengaturan Harga Penawaran (vide Dokumen 

Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V)

11.7.1

Catatan :

 

  

 

11.7.2

          
Catatan :
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11.6.7 Bahwa selama dalam proses 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal Adanya 

Pengaturan Penempatan Peralatan Utama. Dengan 

demikian, Investigator menyimpulkan para Terlapor 

Pelaku Usaha telah mengetahui paket

tertentu yang akan di

hanya sebagai pendamping serta Pokja 

Mengabaikan Ketentuan Pembuktian Kualifikasi 

telah terbukti. --------------------------------

Adanya Pengaturan Harga Penawaran (vide Dokumen 

Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V)

11.7.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para 

Terlapor pelaku usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing-masing paket sebagai berikut:

Catatan :  Penawaran dengan harga terendah

 Penawaran dengan harga tertinggi

 Pemenang Tender 

  

11.7.2 Bahwa berdasarkan data harga penawaran di

dapat diketahui persentase terhadap H

Perkiraan Sendiri (H

masing-masing peserta, 

Catatan :  Pemenang 

 Penawaran melebihi HPS
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Bahwa selama dalam proses pembuktian di 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal Adanya 

Pengaturan Penempatan Peralatan Utama. Dengan 

demikian, Investigator menyimpulkan para Terlapor 

Pelaku Usaha telah mengetahui paket-paket 

tertentu yang akan dimenangi dan paket lainnya 

hanya sebagai pendamping serta Pokja 

Mengabaikan Ketentuan Pembuktian Kualifikasi 

--------------------------------------------- 

Adanya Pengaturan Harga Penawaran (vide Dokumen 

Penawaran Terlapor II s.d Terlapor V) ------------------------------ 

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para 

lapor pelaku usaha diketahui harga penawaran 

masing paket sebagai berikut: -------- 

Penawaran dengan harga terendah 

Penawaran dengan harga tertinggi 

Bahwa berdasarkan data harga penawaran di atas 

diketahui persentase terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dari harga penawaran 

masing peserta, adalah sebagai berikut: ---- 

Penawaran melebihi HPS 

  

pembuktian di 

Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor tidak 

memberikan tanggapan terhadap hal Adanya 

Pengaturan Penempatan Peralatan Utama. Dengan 

demikian, Investigator menyimpulkan para Terlapor 

paket 

menangi dan paket lainnya 

hanya sebagai pendamping serta Pokja 

Mengabaikan Ketentuan Pembuktian Kualifikasi 

  

Adanya Pengaturan Harga Penawaran (vide Dokumen 

  

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para 

lapor pelaku usaha diketahui harga penawaran 

  

 

atas 

arga 

dari harga penawaran 

  

 



 

11.7.3

11.7.4
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11.7.3 Bahwa berdasarkan data penawaran para Terlapor 

pelaku usaha di atas

memiliki prilaku yang sama terhadap pola 

pemasukan dokumen penawaran. Dari data tabel 

persentase harga penawaran terhadap HPS (kecuali 

tender paket 4), para Terlapor yang dinyatakan 

sebagai pemenang tender dapat menawa

penawaran sebesar 94

yang dinyatakan kalah para Terlapor mena

dengan porsentase di atas

atas HPS; --------------------------------

11.7.4 Bahwa Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Prof. 

Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU. dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 

menyatakan untuk jenis proyek yang sama di 

lokasi pekerjaan yang berdekatan, maka harga 

penawaran seharusnya tidak jauh berbeda, sebagai 

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

6. Pertanyaan 
Investigator 

Saudara Ahli, mohon dijelaskan 
Pengalaman ahli dalam 
Dinas Pekerjaan Umum terutama 
dalam perencanaan ataupun kontrak 
dalam hal pembuatan analisa harga 
satuan proyek, mungkin bisa 
diceritakan pengalaman  Ahli dari sisi 
keilmuan, Ahli kan salah satu pakar 
pembuat Acuan Analisa harga satuan?

Jawaban ........ 

Kita harus berhati hati dalam 
penyusunan harga satuan terutama 
pekerjaan2 yang hampir sama. 
Misalnya kontraktor A, kontraktor B 
dan kontraktor C akan mengerjakan 
pekerjaaan yang sama pada lokasi 
yang sama, tentu sumber material 
sama. Lokasi sumber material
terlihat di dokumen Amdal, 
disebutkan nama desa dan 
kecamatannya secara pasti, demikian 
juga rute angkutan materialnya 
menuju lokasi proyek. Jika sumber 
material sama dan jaraknya ke lokasi 
proyek juga hampir sama, 
ketiga kontraktor A, B, da
tersebut ternyata berbeda jauh 
harga satuan pekerjaan timbunan 
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Bahwa berdasarkan data penawaran para Terlapor 

di atas terbukti para Terlapor 

memiliki prilaku yang sama terhadap pola 

pemasukan dokumen penawaran. Dari data tabel 

persentase harga penawaran terhadap HPS (kecuali 

tender paket 4), para Terlapor yang dinyatakan 

sebagai pemenang tender dapat menawarkan harga 

awaran sebesar 94% sebaliknya pada paket 

yang dinyatakan kalah para Terlapor menawar 

di atas 96% bahkan ada yang di 

--------------------------------------------------- 

Bahwa Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Prof. 

Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU. dalam 

jutan tanggal 9 Oktober 2018 

menyatakan untuk jenis proyek yang sama di 

lokasi pekerjaan yang berdekatan, maka harga 

penawaran seharusnya tidak jauh berbeda, sebagai 

----------------------------------------------------- 

Saudara Ahli, mohon dijelaskan 
Pengalaman ahli dalam kontribusi di 
Dinas Pekerjaan Umum terutama 
dalam perencanaan ataupun kontrak 
dalam hal pembuatan analisa harga 
satuan proyek, mungkin bisa 
diceritakan pengalaman  Ahli dari sisi 
keilmuan, Ahli kan salah satu pakar 
pembuat Acuan Analisa harga satuan? 

........  

Kita harus berhati hati dalam 
penyusunan harga satuan terutama 
pekerjaan2 yang hampir sama. 
Misalnya kontraktor A, kontraktor B 
dan kontraktor C akan mengerjakan 
pekerjaaan yang sama pada lokasi 
yang sama, tentu sumber material 
sama. Lokasi sumber material akan 
terlihat di dokumen Amdal, 
disebutkan nama desa dan 
kecamatannya secara pasti, demikian 
juga rute angkutan materialnya 
menuju lokasi proyek. Jika sumber 
material sama dan jaraknya ke lokasi 
proyek juga hampir sama, ternyata 
ketiga kontraktor A, B, dan C 
tersebut ternyata berbeda jauh 
harga satuan pekerjaan timbunan 

 

Bahwa berdasarkan data penawaran para Terlapor 

terbukti para Terlapor 

memiliki prilaku yang sama terhadap pola 

pemasukan dokumen penawaran. Dari data tabel 

persentase harga penawaran terhadap HPS (kecuali 

tender paket 4), para Terlapor yang dinyatakan 

rkan harga 

% sebaliknya pada paket 

war 

di 

  

Bahwa Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Prof. 

Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU. dalam 

jutan tanggal 9 Oktober 2018 

menyatakan untuk jenis proyek yang sama di 

lokasi pekerjaan yang berdekatan, maka harga 

penawaran seharusnya tidak jauh berbeda, sebagai 

  



 

 
 

11.7.5

11.7.6
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padatnya, tentu hal tersebut ada 
keganjilan dalam proses 
penawarannya. Keganjilan dalam 
hitungan AHSP yang berbasis 
software akan kelihatan, tetapi jika 
dihitung dalam metode manual akan 
susah dideteksi.

Itulah tujuan saya, saya 
menginginkan semuanya fair, 
terutama fair antara 
dan penyedia jasa
jujur. Itulah semangat saya dalam 
membantu pemerintah untuk 
menyusun harga satuan. Proses 
tersebut tidak pernah berhen
terus menerus akan mengalami 
penyempurnaan ketika ada celah 
celah yang akan dimanfaatkan oleh 
pihak tertentu.
Harga satuan yang mahal akan 
ketahuan di bagian komponen mana 
yang mahal. Peralatan berat akan 
ketahuan mahalnya di bagian 
komponen yan
melihat perbandingan harga satuan 
pekerjaan, dapat dicermati jarak 
angkut material dari sumber material 
ke lokasi base camp, dan jarak dari 
lokasi base camp ke lokasi proyek, 
faktor jarak sangat peka dan sensitif 
pengaruhnya terhadap ha
pekerjaan.

            (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.7.5 Bahwa Terlapor III dan Terlapor V secara sengaja 

tetap memasukan harga penawaran walau

penawaran para Terlapor mel

3 dan Terlapor V juga memasukan 

melebihi HPS pada paket 4. Kesengajaan menawar 

melebihi HPS merupakan tindakan kesengajaan 

dengan harapan tender tidak diulang agar penyedia 

yang memasukan dokumen penawaran melebihi 3 

peserta sehingga tender terhindar dari pemilihan 

gagal; --------------------------------

11.7.6 Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

Oktober 2018 menyatakan penyedia yang menawar 

lebih dari HPS sudah pasti gugur, sebagai berikut:
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padatnya, tentu hal tersebut ada 
keganjilan dalam proses 
penawarannya. Keganjilan dalam 
hitungan AHSP yang berbasis 
software akan kelihatan, tetapi jika 
dihitung dalam metode manual akan 

sah dideteksi. 

Itulah tujuan saya, saya 
menginginkan semuanya fair, 
terutama fair antara pengguna jasa 
dan penyedia jasa serta Pokja akan 
jujur. Itulah semangat saya dalam 
membantu pemerintah untuk 
menyusun harga satuan. Proses 
tersebut tidak pernah berhenti, secara 
terus menerus akan mengalami 
penyempurnaan ketika ada celah 
celah yang akan dimanfaatkan oleh 
pihak tertentu. 
Harga satuan yang mahal akan 
ketahuan di bagian komponen mana 
yang mahal. Peralatan berat akan 
ketahuan mahalnya di bagian 
komponen yang mana. Ketika akan 
melihat perbandingan harga satuan 
pekerjaan, dapat dicermati jarak 
angkut material dari sumber material 
ke lokasi base camp, dan jarak dari 
lokasi base camp ke lokasi proyek, 
faktor jarak sangat peka dan sensitif 
pengaruhnya terhadap harga satuan 
pekerjaan. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Terlapor III dan Terlapor V secara sengaja 

tetap memasukan harga penawaran walaupun 

penawaran para Terlapor melebihi HPS pada paket 

3 dan Terlapor V juga memasukan penawaran 

melebihi HPS pada paket 4. Kesengajaan menawar 

melebihi HPS merupakan tindakan kesengajaan 

dengan harapan tender tidak diulang agar penyedia 

yang memasukan dokumen penawaran melebihi 3 

peserta sehingga tender terhindar dari pemilihan 

-------------------------------------------------------- 

a Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

Oktober 2018 menyatakan penyedia yang menawar 

lebih dari HPS sudah pasti gugur, sebagai berikut: - 

  

Terlapor III dan Terlapor V secara sengaja 

pun 

bihi HPS pada paket 

penawaran 

melebihi HPS pada paket 4. Kesengajaan menawar 

melebihi HPS merupakan tindakan kesengajaan 

dengan harapan tender tidak diulang agar penyedia 

yang memasukan dokumen penawaran melebihi 3 

peserta sehingga tender terhindar dari pemilihan 

  

a Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

Oktober 2018 menyatakan penyedia yang menawar 

  



 

16.

            (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator)

11.7.7
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16. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah ini ada indikasi persekongkolan untuk 
terjadi penyelewengan dimana juga terjadi 
penawaran di atas

Jawaban Ada 2 hal yang harus saya jelaskan, kalau dalam 
kompetensi pengadaan barang dan jasa di 
detailkan oleh LKPP sebagai lembaga yang 
mengatur kebijakan pengadaan, memang kita 
mengatur penawaran itu

 seharusnya dimasukkan di bawah HPS, namun 
disisi lain sejak awal perencanaan secara teknis 
anggaran dan teknis konstruksi LKPP 
digambarkan dengan bangunan gedung yang 
sangat megah dan mewah 
lebih dari 200 M, namun ternyata ketika LKPP 
mengajukan anggarannya hanya disetujui 120 M
jadi ada selisih sekitar 80 M, sehingga adjusmen 
dari sisi konsultan yang menggambarkan DED 
diharapkan mengikuti alokasi dana yang 
tersedia. Hal itu 
kontruksi dimana dalam melakukan adjusmen, 
dia menawarkannya berlebihan. Seperti yang 
saya jelaskan tadi dasar pekerjaan 120 M tetapi 
dalam pengerjaannya dia menggunakan barang
barang yang lebih dari 120 M. Jadi, metodologi 
yang terbaik menggunakan barang
terbaik akibatnya melebihi HPS dan pagu, 
pengalaman kita di LKPP ada yang menawar 160 
M padahal Pagu kita hanya 120 M. 
pokja tetap memiliki kewenangan untuk 
meggugurkan yang 
HPS. Sehingga kita hanya mengambil yang 
berada dibawah HPS.
teknis konstruksi dan fakta lapangan anggaran. 
Makanya dalam anggaran agar teman
pokja tidak berpengaruh terhadap teknis dan 
anggaran tetap apabila ada penawaran 
pagu atau HPS konstruksi dan barang jasa 
lainnya digugurkan berdasarkan peraturan 
diperpres no 54 dan peraturan LKPP. 
Selanjutnya khusus jasa konsultan mengapa 
atas pagu dan HPS dimungkinkan karena 
konsultasi merupkan brain ware suatu ide 
metodologi atau kajian
kadang sangat tinggi kualitasnya sehingga 
evaluasi penawarannya dimungkinkan melebihi 
HPS, kemudian kewenangan pokja harus 
menegosisasi dibawah HPS. Kalau dalam 
negosiasi tetap tidak dibawah HPS harus 
digugurkan. Nah, k
penawaran barang dan jasa dari awal harus 
dibawah HPS. 

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator)

11.7.7 Bahwa Saksi Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Oktober 2018 
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Apakah ini ada indikasi persekongkolan untuk 
terjadi penyelewengan dimana juga terjadi 

di atas dari HPS? 

Ada 2 hal yang harus saya jelaskan, kalau dalam 
kompetensi pengadaan barang dan jasa di 
detailkan oleh LKPP sebagai lembaga yang 

ngatur kebijakan pengadaan, memang kita 
mengatur penawaran itu 
seharusnya dimasukkan di bawah HPS, namun 
disisi lain sejak awal perencanaan secara teknis 
anggaran dan teknis konstruksi LKPP 
digambarkan dengan bangunan gedung yang 
sangat megah dan mewah dan di anggarkan 
lebih dari 200 M, namun ternyata ketika LKPP 
mengajukan anggarannya hanya disetujui 120 M 
jadi ada selisih sekitar 80 M, sehingga adjusmen 
dari sisi konsultan yang menggambarkan DED 
diharapkan mengikuti alokasi dana yang 
tersedia. Hal itu dalam konteks teman-teman di 
kontruksi dimana dalam melakukan adjusmen, 
dia menawarkannya berlebihan. Seperti yang 
saya jelaskan tadi dasar pekerjaan 120 M tetapi 
dalam pengerjaannya dia menggunakan barang-
barang yang lebih dari 120 M. Jadi, metodologi 

g terbaik menggunakan barang-barang yang 
terbaik akibatnya melebihi HPS dan pagu, 
pengalaman kita di LKPP ada yang menawar 160 
M padahal Pagu kita hanya 120 M. Kita sebagai 
pokja tetap memiliki kewenangan untuk 
meggugurkan yang di atas pagu dan di atas 
HPS. Sehingga kita hanya mengambil yang 
berada dibawah HPS. Hal itu merupakan fakta 
teknis konstruksi dan fakta lapangan anggaran. 
Makanya dalam anggaran agar teman-teman 
pokja tidak berpengaruh terhadap teknis dan 
anggaran tetap apabila ada penawaran di atas 
pagu atau HPS konstruksi dan barang jasa 
lainnya digugurkan berdasarkan peraturan 
diperpres no 54 dan peraturan LKPP. 
Selanjutnya khusus jasa konsultan mengapa di 

pagu dan HPS dimungkinkan karena 
konsultasi merupkan brain ware suatu ide 

i atau kajian-kajian ide. Metedologi 
kadang sangat tinggi kualitasnya sehingga 
evaluasi penawarannya dimungkinkan melebihi 
HPS, kemudian kewenangan pokja harus 
menegosisasi dibawah HPS. Kalau dalam 
negosiasi tetap tidak dibawah HPS harus 
digugurkan. Nah, kalau dalam konstruksi harga 
penawaran barang dan jasa dari awal harus 
dibawah HPS.  

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

aksi Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Oktober 2018 

 

aksi Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo dalam 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Oktober 2018 
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mengetahui dan menyadari perusahaannya 

menawar melebihi HPS dan mengetahui 

konsekuensinya, namun tetap memasukan 

penawaran harga pada tender 

22. Pertanyaan 
Kuasa Hukum 
Terlapor III 
dan V 
Jawaban 

23. Pertanyaan 
Kuasa Hukum 
Terlapor III 
dan V 

Jawaban 

11.7.8 Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

bid rotation harga penawaran telah disepakati dan 

tidak semua akan menjadi pemenang, sebagai 

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

10. Pertanyaan 
Investigator 

Apabila di dalam tender tersebut 
ada namanya 
biasa kita kenal tender arisan, 
apakah bisa dijela
dimaksud dengan 
tender arisan menurut 
sepengetahuan saudara ahli?

Jawaban Ada beberapa cara dalam 
melakukan persekongkolan atau 
menghambat dalam memenangkan 
suatu tender, salah satunya dengan 
Bid Rotation
dengan tender bergilir atau tender 
arisan, pola penawarannya dalam 
tender dimana sebetulnya 
jadi 
menetapkan adanya peserta 
bahwa mereka mendapatkan 
giliran dari apa yang sudah 
dimenangkan oleh salah satu 
pelaku usaha dalam suatu tender, 
dalam tender yang lain akan
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mengetahui dan menyadari perusahaannya 

menawar melebihi HPS dan mengetahui 

konsekuensinya, namun tetap memasukan 

penawaran harga pada tender a quo. ------------------ 

Setelah penawaran dijumlah 
ternyata melebihi HPS kenapa 
tetap menawar? 

Walaupun kami di atas pagu, 
kami masih berharap, dalam 
perpres HPS belum tentu benar, 
misalkan peserta yang lain dan 
kita sama sama di atas pagu, kita 
berharap proyek itu bisa di 
retender. Owner koreksi diri 
apakah sudah benar HPS-nya. 

Kalau ternyata harga penawaran 
di atas HPS lalu tidak 
memasukkan apa yang terjadi? 

Kalau tidak memasukkan ya kita 
tidak ada harapan lagi. 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

harga penawaran telah disepakati dan 

tidak semua akan menjadi pemenang, sebagai 

----------------------------------------------------- 

Apabila di dalam tender tersebut 
ada namanya Bid Rotation atau yang 
biasa kita kenal tender arisan, 
apakah bisa dijelaskan apa yang 
dimaksud dengan Bid Rotation atau 
tender arisan menurut 
sepengetahuan saudara ahli? 
Ada beberapa cara dalam 
melakukan persekongkolan atau 
menghambat dalam memenangkan 
suatu tender, salah satunya dengan 
Bid Rotation atau bisa disebut 
dengan tender bergilir atau tender 
arisan, pola penawarannya dalam 
tender dimana sebetulnya  
jadi seringkali tender arisan ini 
menetapkan adanya peserta 
bahwa mereka mendapatkan 
giliran dari apa yang sudah 
dimenangkan oleh salah satu 
pelaku usaha dalam suatu tender, 
dalam tender yang lain akan 

  

mengetahui dan menyadari perusahaannya 

menawar melebihi HPS dan mengetahui 

konsekuensinya, namun tetap memasukan 

  

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

harga penawaran telah disepakati dan 

tidak semua akan menjadi pemenang, sebagai 
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11.8 Adanya Pemilihan Paket Tender

11.8.1

11.8.2
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 dimenangkan oleh salah satu 
peserta tender yang lainnya 
ini sudah disepakati sebelum 
tender itu dilangsungkan atau 
diselenggarakan, dan ada juga 
cara salah satu pelaku usaha 
mengundurkan diri karena
beralasan harga yang diajukan 
terlalu tinggi atau harga yang 
disepakati itu terlalu rendah 
sehingga dia keluar dari proses 
tender itu
dia akan kembali lagi pada tender 
yang lain dengan peserta yang 
hampir sama atau bahkan sama 
dan 
tender selanjutnya.

16. Pertanyaan 
Investigator 

Bagaimana dalam keadaan tersebut 
peserta semua ikut dalam semua 
paket tetapi jumlah 
di atas HPS

Jawaban Tadi saya sudah mengatakan di 
dalam 
tender arisan ini 
menjadi pemenangnya, tetapi ada 
kalanya salah satu di antara 
mereka semua sudah disepakati
untuk menjadi sub kontraktor 
dalam harga yang ditawarkan, tidak 
harus pada paket
dan ini juga sudah 
putusan negara lain.

             (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.7.9 Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Keterangan 

Ahli dan dokumen: penawaran harga terlapor 

palaku usaha, maka Investigator menyimpulkan 

hal Adanya Pengaturan Harga 

terbukti. --------------------------------

Adanya Pemilihan Paket Tender 

11.8.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga, para Terlapor 

melakukan pemilihan paket pada hari yang sama, 

yaitu Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan 

April tahun Dua Ribu Lima Belas;

11.8.2 Bahwa berikut bukti dokumen pemilihan paket 

yang dimaksud dalam poin 1 

a. Dokumen pada Paket 1
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dimenangkan oleh salah satu 
peserta tender yang lainnya lagi, 
ini sudah disepakati sebelum 
tender itu dilangsungkan atau 
diselenggarakan, dan ada juga 
cara salah satu pelaku usaha 
mengundurkan diri karena 
beralasan harga yang diajukan 
terlalu tinggi atau harga yang 
disepakati itu terlalu rendah 
sehingga dia keluar dari proses 
tender itu, tetapi pada suatu saat 
dia akan kembali lagi pada tender 
yang lain dengan peserta yang 
hampir sama atau bahkan sama 
dan dia akhirnya menang pada 
tender selanjutnya. 
Bagaimana dalam keadaan tersebut 
peserta semua ikut dalam semua 
paket tetapi jumlah penawarannya 
di atas HPS? 

Tadi saya sudah mengatakan di 
dalam Bid Rotation atau didalam 
tender arisan ini tidak semua akan 
menjadi pemenangnya, tetapi ada 
kalanya salah satu di antara 
mereka semua sudah disepakati 
untuk menjadi sub kontraktor 
dalam harga yang ditawarkan, tidak 
harus pada paket-paketnya menang 
dan ini juga sudah terbukti di 
putusan negara lain. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Keterangan 

Ahli dan dokumen: penawaran harga terlapor 

palaku usaha, maka Investigator menyimpulkan 

hal Adanya Pengaturan Harga Penawaran telah 

---------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan bukti dokumen Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga, para Terlapor 

melakukan pemilihan paket pada hari yang sama, 

yaitu Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan 

bu Lima Belas; --------------------- 

Bahwa berikut bukti dokumen pemilihan paket 

yang dimaksud dalam poin 1 di atas: ----------------- 

Dokumen pada Paket 1 ----------------------------- 

 

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Keterangan 

Ahli dan dokumen: penawaran harga terlapor 

palaku usaha, maka Investigator menyimpulkan 

Penawaran telah 

  

  

Bahwa berdasarkan bukti dokumen Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga, para Terlapor 

melakukan pemilihan paket pada hari yang sama, 

yaitu Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan 

  

Bahwa berikut bukti dokumen pemilihan paket 
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b. Dokumen pada Paket 2
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Dokumen pada Paket 2 ----------------------------- 
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511 

SALINAN 
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c. Dokumen pada Paket 3
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Dokumen pada Paket 3 ----------------------------- 
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d. Dokumen pada Paket 4
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Dokumen pada Paket 4 ----------------------------- 

  

  

 



 

 

11.8.3

11.8.4
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11.8.3 Bahwa berdasarkan bukti tersebut 

Terlapor pelaku usaha melakukan pemilihan 

tenaga ahli yang akan digunakan dengan tulisan 

tangan secara sadar dan tanpa paksaan sehingga 

secara tidak langsung telah terjadi negosiasi;

11.8.4 Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemerik
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Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, para 

Terlapor pelaku usaha melakukan pemilihan 

tenaga ahli yang akan digunakan dengan tulisan 

tangan secara sadar dan tanpa paksaan sehingga 

secara tidak langsung telah terjadi negosiasi; ------- 

Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 

 

 

para 

Terlapor pelaku usaha melakukan pemilihan 

tenaga ahli yang akan digunakan dengan tulisan 

tangan secara sadar dan tanpa paksaan sehingga 

  

Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto dalam 

saan Lanjutan tanggal 24 



 

 
 

11.8.5

Paket Perusahaan

1 
PT Adhi Karya 
(Persero), Tbk

2 
PT Brantas
(Persero) 

3 
PT Hutama
(Persero) 

4 
PT Adhi Karya 
(Persero), Tbk
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Oktober 2018 menyatakan penyedia dengan harga 

penawaran termurah akan dijadikan pemenang 

sehingga kewenangan pokja untuk menentukan 

pemenang dan tidak terdapat negosiasi, sebagai 

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

54. Pertanyaan 
Investigator 

Apakah 
memilih jika mereka hanya 
memiliki satu data?

Jawaban Tidak boleh
sudah ditetapkan untuk 
digunakan satu. Intinya harus 
pokja menegakan aturan kalau 
tenaga ahli hanya untuk satu 
paket harusnya pokja melakukan 
klarifikasi mengapa itu tetap 
digunakan.

55. Pertanyaan 
Investigator 

Dalam Perpres 54 tahun 
prinsipnya adalah mendapatkan  
harga terbaik, itu artinya terhadap 
penyedia apakah bisa keluar 
sebagai pemenang?

Jawaban Ya, biasanya kita merengking. 
Harga penawaran termurah yang 
akan dijadikan pemenang.

56. Pertanyaan 
Investigator 

Apa kewenangan
menentukan penyedia bisa 
menjadi pemenang apakah hal 
tersebut mutlak atau bisa 
dinegosiasi ?

Jawaban Di perpres sudah jelas 
negoisasi

             (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.8.5 Bahwa pada pemilihan paket tersebut, para 

usaha memilih menggunakan Ahli dan peralatan 

yang akan digunakan pada paket tertentu (memilih 

paket) yang disaksikan oleh Terlapor I, yaitu Pokja, 

dengan hasil sebagai berikut:

erusahaan Memilih Paket

arya 
Tbk. 

Tenaga Ahli dipergunakan pada Paket 
Pembangunan Jalan Pakupatan
dengan Prakualifikasi) (Paket 1)

rantas Abipraya 
Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp.Muncul
Pamulang -Pajajaran–Otista 

utama Karya 
Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Palima 
Ps.Teneng (Paket 2) 

arya 
Tbk. 

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 
(Paket 4) 
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Oktober 2018 menyatakan penyedia dengan harga 

penawaran termurah akan dijadikan pemenang 

sehingga kewenangan pokja untuk menentukan 

pemenang dan tidak terdapat negosiasi, sebagai 

----------------------------------------------------- 

Apakah diperbolehkan untuk 
memilih jika mereka hanya 
memiliki satu data? 

Tidak boleh karena Tenaga Ahli 
sudah ditetapkan untuk 
digunakan satu. Intinya harus 
pokja menegakan aturan kalau 
tenaga ahli hanya untuk satu 
paket harusnya pokja melakukan 
klarifikasi mengapa itu tetap 
digunakan. 

Dalam Perpres 54 tahun 2010 
prinsipnya adalah mendapatkan  
harga terbaik, itu artinya terhadap 
penyedia apakah bisa keluar 
sebagai pemenang? 

Ya, biasanya kita merengking. 
Harga penawaran termurah yang 
akan dijadikan pemenang. 
Apa kewenangan pokja 
menentukan penyedia bisa 
menjadi pemenang apakah hal 
tersebut mutlak atau bisa 
dinegosiasi ? 

Di perpres sudah jelas tidak ada 
negoisasi. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa pada pemilihan paket tersebut, para pelaku 

usaha memilih menggunakan Ahli dan peralatan 

yang akan digunakan pada paket tertentu (memilih 

paket) yang disaksikan oleh Terlapor I, yaitu Pokja, 

dengan hasil sebagai berikut: --------------------------- 

Memilih Paket Paket 4 

Tenaga Ahli dipergunakan pada Paket 
Pakupatan-Palima (Sesuai 

(Paket 1) 

MENANG 
 

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp.Muncul-

Otista (Paket 3) 
MENANG 

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Palima - MENANG 

Tenaga Ahli akan dipergunakan pada Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari MENANG 

  

Oktober 2018 menyatakan penyedia dengan harga 

penawaran termurah akan dijadikan pemenang 

sehingga kewenangan pokja untuk menentukan 

pemenang dan tidak terdapat negosiasi, sebagai 

  

pelaku 

usaha memilih menggunakan Ahli dan peralatan 

yang akan digunakan pada paket tertentu (memilih 

paket) yang disaksikan oleh Terlapor I, yaitu Pokja, 

  

 

 

 

 

 



 

11.8.6

11.8.7

  

11.8.8

11.8.9
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11.8.6 Bahwa setelah dilakukan verifikasi pemilihan 

paket, tidak ada satu pun para Terlapor pelaku 

usaha yang bersaing di dalam 

membuktikan telah adanya komunikasi pembagian 

paket; --------------------------------

11.8.7 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor 

III telah fokus dari awal pembuatan dokumen 

penawaran untuk memenangkan Paket 2, terbukti 

dari adanya kesalahan dalam format judul proposal 

metode kerja, dimana Terlapor III dalam dokumen 

penawaran 4 paket pekerjaan judul proposal yang 

digunakan sama yaitu pembangunan jalan palima

pasar teneng, sebagai berikut:

11.8.8 Bahwa Terlapor III juga menyampaikan metode 

pekerjaan aspal dalam paket 3 

merupakan pekerjaan rigid (beton), pekerjaan aspal 

hanya terdapat dalam paket 2, yaitu Jalan Palima

Pasar Teneng; --------------------------------

11.8.9 Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyata

bid rotation peserta tender sudah ada komunikasi 

sebelumnya, sehingga telah memastikan 

pembagian pemenang, sebagai berikut:
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Bahwa setelah dilakukan verifikasi pemilihan 

paket, tidak ada satu pun para Terlapor pelaku 

usaha yang bersaing di dalam paket yang sama 

membuktikan telah adanya komunikasi pembagian 

------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor 

III telah fokus dari awal pembuatan dokumen 

penawaran untuk memenangkan Paket 2, terbukti 

dari adanya kesalahan dalam format judul proposal 

metode kerja, dimana Terlapor III dalam dokumen 

penawaran 4 paket pekerjaan judul proposal yang 

digunakan sama yaitu pembangunan jalan palima-

pasar teneng, sebagai berikut: -------------------------- 

Bahwa Terlapor III juga menyampaikan metode 

pekerjaan aspal dalam paket 3 yang secara nyata 

merupakan pekerjaan rigid (beton), pekerjaan aspal 

hanya terdapat dalam paket 2, yaitu Jalan Palima-

---------------------------------------------- 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan dalam perkara 

peserta tender sudah ada komunikasi 

sebelumnya, sehingga telah memastikan 

pembagian pemenang, sebagai berikut: --------------- 

 

Bahwa setelah dilakukan verifikasi pemilihan 

paket, tidak ada satu pun para Terlapor pelaku 

paket yang sama 

membuktikan telah adanya komunikasi pembagian 

  

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor 

III telah fokus dari awal pembuatan dokumen 

penawaran untuk memenangkan Paket 2, terbukti 

dari adanya kesalahan dalam format judul proposal 

metode kerja, dimana Terlapor III dalam dokumen 

penawaran 4 paket pekerjaan judul proposal yang 

-

  

 

Bahwa Terlapor III juga menyampaikan metode 

yang secara nyata 

merupakan pekerjaan rigid (beton), pekerjaan aspal 

-

  

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

kan dalam perkara 

peserta tender sudah ada komunikasi 

sebelumnya, sehingga telah memastikan 
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11.8.11
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19. Pertanyaan 
Investigator 

Ketika ada selisih harga besar 
diantara yang diajukan oleh 
pemenang dengan harga yang
wajar atau tidak dapat dijelaskan, 
misal ada satu pelaku usaha yang 
digugurkan padahal harga yang 
ditawarkan nomor 1 ataupun 
terendah dan digugurkan tetapi 
pelaku usaha ini tidak melakukan 
sanggah ini merupakan indikasi atau 
bagaimana?

Jawaban Saya kembali ke teori saja, saya 
tidak mau menjawab pertanyaan ini 
secara langsung bahwa di dalam Bid 
Rotation khususnya pada skema 
yang bergilir dan lebih canggih dari 
yang saya sampaikan, intinya 
peserta tender sudah ada 
komunikasi sebelumnya, bahwa 
bagi
proses tender yang ingin 
dimenangkan bisa saja dengan 
melakukan indikasi dengan Poin 
10 huruf I,
masing
berapa kali anggotanya akan 
memenangkan tender untuk 
memastikan jumlah 
pemenangan itu
lebih rumit dibandingkan yang tadi 
karena di belakang layar sudah ada 
kesepakatan yang dilakukan oleh 
mereka, maka persekongkolan akan 
lebih sulit diketahui karena 
komunikasi yang lebih intens 
dilakukan dan masin
peserta tender sudah menghitung 
kira
yang mana, teori ini dikembangkan 
oleh Ken Hendricks R. yaitu 
berdasarkan putusan
ada di US Antitrust Law.

             (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.8.10 Bahwa dalam Peraturan Komisi Nomor 2 tahun 

2010 tentang Larangan Persekongkolan dalam 

Tender poin 10 huruf I menyatakan bahwa perilaku 

dan penawaran para peserta tender/lelang dalam 

memasukan penawaran mengikuti pola yang sama;

11.8.11 Bahwa Ahli Hukum Persaingan

Anisah juga menegaskan kesepakatan dalam 

persekongkolan dapat dilakukan secara diam
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Ketika ada selisih harga besar 
diantara yang diajukan oleh 
pemenang dengan harga yang tidak 
wajar atau tidak dapat dijelaskan, 
misal ada satu pelaku usaha yang 
digugurkan padahal harga yang 
ditawarkan nomor 1 ataupun 
terendah dan digugurkan tetapi 
pelaku usaha ini tidak melakukan 
sanggah ini merupakan indikasi atau 
bagaimana? 
Saya kembali ke teori saja, saya 
tidak mau menjawab pertanyaan ini 
secara langsung bahwa di dalam Bid 
Rotation khususnya pada skema 
yang bergilir dan lebih canggih dari 
yang saya sampaikan, intinya 
peserta tender sudah ada 
komunikasi sebelumnya, bahwa 
bagian-bagian mana yang melalui 
proses tender yang ingin 
dimenangkan bisa saja dengan 
melakukan indikasi dengan Poin 
10 huruf I, anggota komplotan itu 
masing-masing sudah menghitung 
berapa kali anggotanya akan 
memenangkan tender untuk 
memastikan jumlah pembagian 
pemenangan itu, dan ini merupakan 
lebih rumit dibandingkan yang tadi 
karena di belakang layar sudah ada 
kesepakatan yang dilakukan oleh 
mereka, maka persekongkolan akan 
lebih sulit diketahui karena 
komunikasi yang lebih intens 
dilakukan dan masing-masing 
peserta tender sudah menghitung 
kira-kira berada pada kemenangan 
yang mana, teori ini dikembangkan 
oleh Ken Hendricks R. yaitu 
berdasarkan putusan-putusan yang 
ada di US Antitrust Law. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa dalam Peraturan Komisi Nomor 2 tahun 

2010 tentang Larangan Persekongkolan dalam 

Tender poin 10 huruf I menyatakan bahwa perilaku 

dan penawaran para peserta tender/lelang dalam 

memasukan penawaran mengikuti pola yang sama; 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Siti 

Anisah juga menegaskan kesepakatan dalam 

persekongkolan dapat dilakukan secara diam-diam, 

  

Ketika ada selisih harga besar 
diantara yang diajukan oleh 

tidak 
wajar atau tidak dapat dijelaskan, 
misal ada satu pelaku usaha yang 
digugurkan padahal harga yang 
ditawarkan nomor 1 ataupun 
terendah dan digugurkan tetapi 
pelaku usaha ini tidak melakukan 
sanggah ini merupakan indikasi atau 

Saya kembali ke teori saja, saya 
tidak mau menjawab pertanyaan ini 
secara langsung bahwa di dalam Bid 
Rotation khususnya pada skema 
yang bergilir dan lebih canggih dari 
yang saya sampaikan, intinya 
peserta tender sudah ada 
komunikasi sebelumnya, bahwa 

bagian mana yang melalui 
proses tender yang ingin 
dimenangkan bisa saja dengan 
melakukan indikasi dengan Poin 

anggota komplotan itu 
masing sudah menghitung 

berapa kali anggotanya akan 
memenangkan tender untuk 

pembagian 
, dan ini merupakan 

lebih rumit dibandingkan yang tadi 
karena di belakang layar sudah ada 
kesepakatan yang dilakukan oleh 
mereka, maka persekongkolan akan 
lebih sulit diketahui karena 
komunikasi yang lebih intens 

masing 
peserta tender sudah menghitung 

kira berada pada kemenangan 
yang mana, teori ini dikembangkan 
oleh Ken Hendricks R. yaitu 

putusan yang 

Bahwa dalam Peraturan Komisi Nomor 2 tahun 

2010 tentang Larangan Persekongkolan dalam 

Tender poin 10 huruf I menyatakan bahwa perilaku 

dan penawaran para peserta tender/lelang dalam 

  

Usaha, Sdri. Siti 

Anisah juga menegaskan kesepakatan dalam 

diam, 



 

11.8.12

11.9 Fakta lain (

11.9.1

1. Pemberhentian 
titik pertama
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bentuknya berupa persesuaian tindakan, sebagai 

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

28. Pertanyaan  
Kuasa Hukum TII
Jawaban 

             (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.8.12 Bahwa berdasarkan bukti dokumen: Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga, Keterangan Saksi, 

Keterangan Ahli, maka Investigator menyimpulkan 

hal Adanya Pemilihan Paket telah terbukti.

Fakta lain (Pasca Tender) --------------------------------

11.9.1 Pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan 

dokumen penawaran 

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Setempat Paket 3 (Jalan Sp. Muncul

Pamulang-Pajajaran

Hasyim Ashari) pada tanggal 5 Oktober 2015, 

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

Pemberhentian 
titik pertama 

Majelis Komisi beserta Investigator, Panitera, dan Terlapor 
berhenti di titik pertama Paket III, Simpang Muncul. Untuk 
Paket III dimenangkan oleh Terlapor IV, PT Brantas Abipraya. 
Perwakilan dari pihak PT Brantas Abipraya 
Sungkowo yang menjelaskan teknis di lapangan. Terlapor IV 
menjelaskan Aspal lurus terus (tidak ada pengaspalan) hingga di 
depan pasar ada pengecoran. 
mengenai lebar sesuai tertera di dokumen yaitu 16 meter. 
Dari review desain yang direncanakan lebar jalan adalah 23 
meter, 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan
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bentuknya berupa persesuaian tindakan, sebagai 

----------------------------------------------------- 

Kuasa Hukum TII 
Bentuknya bagaimana 
kesepakan secara diam-diam? 
Bentuknya persesuaian 
tindakan, misal 1 orang 
mengajukan penawaran dia 
akan mengikuti, sering kali 
dalam hal ini datangnya dari 
pemberi kerja kemudian 
membocorkan atau 
memberitahukan yang lain 
yang belum memasukan begitu 
juga bisa, itu merupakan 
perbuatan yang melawan 
hukum tidak harus dia 
melakukan pertemuan dan dia 
membuat perjanjian secara 
tertulis tetapi bisa juga 
dengan bantuan pihak ketiga 
atau satu melakukan 
perbuatan yang lain dan yang 
lain mengikutinya conserted 
action terjadi di situ. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa berdasarkan bukti dokumen: Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga, Keterangan Saksi, 

Keterangan Ahli, maka Investigator menyimpulkan 

hal Adanya Pemilihan Paket telah terbukti. ---------- 

--------------------------------------------- 

Pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan 

 ------------------------------------- 

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Setempat Paket 3 (Jalan Sp. Muncul-

Pajajaran-Otista) dan Paket 4 (Jalan 

Hasyim Ashari) pada tanggal 5 Oktober 2015, 

-------------------------------------- 

Majelis Komisi beserta Investigator, Panitera, dan Terlapor 
berhenti di titik pertama Paket III, Simpang Muncul. Untuk 
Paket III dimenangkan oleh Terlapor IV, PT Brantas Abipraya. 
Perwakilan dari pihak PT Brantas Abipraya yaitu Pak Djoko 
Sungkowo yang menjelaskan teknis di lapangan. Terlapor IV 
menjelaskan Aspal lurus terus (tidak ada pengaspalan) hingga di 
depan pasar ada pengecoran. Investigator menanyakan 
mengenai lebar sesuai tertera di dokumen yaitu 16 meter. 

desain yang direncanakan lebar jalan adalah 23 
meter, 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan 

 

bentuknya berupa persesuaian tindakan, sebagai 

  

Bahwa berdasarkan bukti dokumen: Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga, Keterangan Saksi, 

Keterangan Ahli, maka Investigator menyimpulkan 

  

  

Pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan 

  

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

-

Otista) dan Paket 4 (Jalan 

Hasyim Ashari) pada tanggal 5 Oktober 2015, 

  



 

 
 

  

3. Pemberhentian 
titik ketiga 

5. Pemberhentian 
titik kelima. 

  

1. Pemberhentian 
titik pertama

halaman 195 dari 511

Bahwa jalan yang disinggahi selebar 25 meter lahannya telah 
kosong dengan ijin Puspitek. Separator rencananya sepanjang 
jalan yang dilebarkan, namun pertimbangannya adalah jalannya 
semakin tidak bisa dilewati. Panjangnya hanya sekitar 200 
meter, lebar asli jalan sekitar 8 meter, menyempit, 
pelebaran jalan sampai kurang lebih 6 km
jalan sepanjang 3 km, nanti akan ditunjukkan pada titik kedua.

Pemberhentian Lokasi di Pajajaran. Lebar jalan sekitar 8,5 meter
turun dari 142 menjadi 107 miliar rupiah. Ada jalan 
tengah. 

Pemberhentian 
 

Lokasi depan Situ Cipondoh. Paket IV Jalan Hasyim Asyhari 
dengan Pemenang Terlapor II, PT Adhi Karya. Lebar jalan dari 8 
meter menjadi 22 meter. Terlapor II menjelaskan karena tidak 
bisa dibebaskan lahannya kontrak dari 90 miliar rupiah jadi 
turun menjadi 23 miliar rupiah (hanya 30%). 
karena tidak bisa dilebarkan
belum ada pembebasan lahan maka proyeknya hanya sampai 
yang pembebasan lahan saja, Investigator menegaskan jadi 
hingga titik ujung pada gambar adalah a
sepanjang 250 meter sesuai yang telah dilewati. Pokja 
mengatakan tidak mengetahui tentang kondisi 
(pembebasan lahan) dan yang mengetahui adalah OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) dalam hal ini Dinas PUPR.
(bersambung..) 
Pokja mengatakan tidak mengikuti aanwijzing lapangan untuk 
keempat paket, karena yang melaksanakan OPD dan yang 
mengetahui kondisi lapangan adalah PPK dengan PUPR 
sedangkan Pokja tidak tahu lokasi pekerjaannya dimana. 
Investigator menanyakan kepada Terlap
pelaksanaan yang berbeda antara aspal degan rigid, 
dari panjang 6 km hanya 250 meter yang dikerjakan 
sehingga dibuat ulang semua
tahu mengapa pilihannya kemarin addendum dan bukan tender 
ulang, dan memang dari pengelaman sebelumnya jika terjadi 
hal yang sama maka melakukan addendum.

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Setempat Paket 1 (Jalan Pakupatan

dan paket 2 (Palima

17 Oktober 2015

Pemberhentian 
titik pertama 

Majelis Komisi beserta Investigator, Panitera, Terlapor II d
Terlapor I sampai di lokasi akhir Pekerjaan Paket I dimana 
awalnya adalah dari Pakupatan. Pemenang pada Paket I adalah 
Terlapor II, PT Adhi Karya. Terlapor II menjelaskan titik nol nya 
adalah perbatasan Paket II dan Paket I. Lebar jalan 7 meter 
dengan existing bahu jalan sebelah kanan dan kiri. Terlapor II 
menjelaskan bahwa awalnya 40 meter, 8 lajur, existing (untuk 
Kontrak awalnya) tapi hingga waktu berakhir belum dibebaskan 
sehingga akhirnya yang dikerjakan lebar jalannya 7 meter 
dari semula 40 meter.  
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Bahwa jalan yang disinggahi selebar 25 meter lahannya telah 
kosong dengan ijin Puspitek. Separator rencananya sepanjang 
jalan yang dilebarkan, namun pertimbangannya adalah jalannya 
semakin tidak bisa dilewati. Panjangnya hanya sekitar 200 

jalan sekitar 8 meter, menyempit, tidak ada 
pelebaran jalan sampai kurang lebih 6 km, ada pelebaran 
jalan sepanjang 3 km, nanti akan ditunjukkan pada titik kedua. 

Lebar jalan sekitar 8,5 meter, kontraknya 
turun dari 142 menjadi 107 miliar rupiah. Ada jalan existing di 

Lokasi depan Situ Cipondoh. Paket IV Jalan Hasyim Asyhari 
dengan Pemenang Terlapor II, PT Adhi Karya. Lebar jalan dari 8 
meter menjadi 22 meter. Terlapor II menjelaskan karena tidak 
bisa dibebaskan lahannya kontrak dari 90 miliar rupiah jadi 

23 miliar rupiah (hanya 30%). Aspalnya existing 
karena tidak bisa dilebarkan. Karena pada ruas yang lain 
belum ada pembebasan lahan maka proyeknya hanya sampai 
yang pembebasan lahan saja, Investigator menegaskan jadi 
hingga titik ujung pada gambar adalah aspal dan beton hanya 

sesuai yang telah dilewati. Pokja 
mengatakan tidak mengetahui tentang kondisi land clearing 
(pembebasan lahan) dan yang mengetahui adalah OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) dalam hal ini Dinas PUPR. 

Pokja mengatakan tidak mengikuti aanwijzing lapangan untuk 
keempat paket, karena yang melaksanakan OPD dan yang 
mengetahui kondisi lapangan adalah PPK dengan PUPR 
sedangkan Pokja tidak tahu lokasi pekerjaannya dimana. 
Investigator menanyakan kepada Terlapor II mengenai metode 
pelaksanaan yang berbeda antara aspal degan rigid, mengingat 
dari panjang 6 km hanya 250 meter yang dikerjakan 
sehingga dibuat ulang semua. Terlapor II menjelaskan tidak 
tahu mengapa pilihannya kemarin addendum dan bukan tender 

dan memang dari pengelaman sebelumnya jika terjadi 
hal yang sama maka melakukan addendum. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Setempat Paket 1 (Jalan Pakupatan-Palima) 

dan paket 2 (Palima-Ps. Teneng) pada tanggal 

2015, sebagai berikut: --------------- 

Majelis Komisi beserta Investigator, Panitera, Terlapor II dan 
Terlapor I sampai di lokasi akhir Pekerjaan Paket I dimana 
awalnya adalah dari Pakupatan. Pemenang pada Paket I adalah 
Terlapor II, PT Adhi Karya. Terlapor II menjelaskan titik nol nya 
adalah perbatasan Paket II dan Paket I. Lebar jalan 7 meter 

xisting bahu jalan sebelah kanan dan kiri. Terlapor II 
menjelaskan bahwa awalnya 40 meter, 8 lajur, existing (untuk 
Kontrak awalnya) tapi hingga waktu berakhir belum dibebaskan 

yang dikerjakan lebar jalannya 7 meter 

  

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Palima) 

Ps. Teneng) pada tanggal 

  



 

  

4. Pemberhentian 
titik keempat

  

11.9.2

 Pemberhentian 
titik ketiga 
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Terlapor II menjelaskan sebenarnya total 10 km, tapi dari km 
“0” s.d km 1,8 tidak bisa apa
pada titik ini tim sedang berhenti di km 10. Jadi 7 km nanti 
yang 7 meter dan sekarang di titik yang existing, posisi di tiban 
beton, existingnya aspal. Metodenya karena existingnya masih 
bagus jadi hanya kanan-kiri yang diratakan. Ready mix diambil 
dari 2 batching plant terdekat, satu pakai Semen Indonesia dan 
satu lagi pakai Karya MS. SIB milik BUMN. Yang dikerjakan 
dari 10 km dikurangi 1,8 km, jadi 8,2 km. Dari 8,2 km yang 
bisa 40 meter hanya sepanjang 3 km karena belum ada 
pembebasan lahan. Dari nilai kontrak yang dik
40% dari 243 miliar rupiah= 104 miliar rupiah. 60% sisanya 
karena pembebasan lahan semua, karena dari 40 meter hanya 
jadi 7 meter. Jalan yang bisa lebar 40 meter yaitu di km 1,8 s.d 
km 3,5, serta lahan yang di depan Polda.

Pemberhentian 
itik keempat 

Paket Palima-Pasar Teneng. Lebar 7 meter, sepanjang 21 km. 
Pokja menjelaskan bahwa sudah ada pekerjaan existing (marka 
pinggir putih) sebelumnya sehingga jalannya belang/selang
seling, jika ada marka kuning di pinggirnya maka itu adalah 
buatan PT Hutama Karya. Jalan buatan lokal sebelumnya 
hotmix namun kondisinya sudah rusak, dan kemudian di 
beton, tapi tetap buatannya berbeda dengan buatan PT Hutama 
Karya. Dari keempat paket, Pokja hanya menghadiri aanwijzing 
lapangan di paket yang berlokasi d
Tangerang tidak hadir karena menganggap aanwijzing lapangan 
tidak wajib hadir karena masuk ranah teknis dan di 
PUPR (Pak Cucu selaku PPK dan Pak Sandy selaku PPTK). 
Majelis mengingatkan bahwa selaku Pokja seyogyanya hadir 
baik dalam aanwijzing di website

karena masih masuk dalam proses masa pekerjaan. Pekerjaan 
rigid, tidak ada pembebasan lahan, existing. 100% pekerjaan 
dilaksanakan, tidak ada kendala. Lebar jalan diukur melalui 
aplikasi meteran dan di dapat 

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.9.2 Personil inti yang melaksanakan pekerjaan tidak 

sesuai dengan dokumen penawaran

a. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan 

setempat paket 1 (Jalan Pakupatan

paket 2 (Palima-

Oktober 2015, sebagai berikut:

Pemberhentian Lokasi di perempatan Palima. Terlapor II menjelaskan ROW 
(lebar penanganan) itu termasuk mulai dari badan jalan, 
saluran dan juga median, jadi beda 12 meter itu ada trotoar. 
Badan jalan perkerasan memang 28 meter, karena jalur tengah 
tadi 15 meter, jalur lambat masing
ada jalan yang terlihat belang, Terlapor II menyatakan bukan 
dari pihaknya karena sudah existing dan tidak di apa
Yang dikerjakan yaitu dari depan Departemen Agama, km 1,8 
dan bukan dari “0”. Saat aanwijzing l
dari Departemen Agama, Pokja mendampingi tim teknis dari 
PUPR yaitu Pak Cucu dan Pak Robby (PPTK).
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Terlapor II menjelaskan sebenarnya total 10 km, tapi dari km 
“0” s.d km 1,8 tidak bisa apa-apa. Titik “0” nya di Palima dan 
pada titik ini tim sedang berhenti di km 10. Jadi 7 km nanti 
yang 7 meter dan sekarang di titik yang existing, posisi di tiban 

, existingnya aspal. Metodenya karena existingnya masih 
kiri yang diratakan. Ready mix diambil 

terdekat, satu pakai Semen Indonesia dan 
satu lagi pakai Karya MS. SIB milik BUMN. Yang dikerjakan 
dari 10 km dikurangi 1,8 km, jadi 8,2 km. Dari 8,2 km yang 
bisa 40 meter hanya sepanjang 3 km karena belum ada 
pembebasan lahan. Dari nilai kontrak yang dikerjakan hanya 
40% dari 243 miliar rupiah= 104 miliar rupiah. 60% sisanya 
karena pembebasan lahan semua, karena dari 40 meter hanya 
jadi 7 meter. Jalan yang bisa lebar 40 meter yaitu di km 1,8 s.d 
km 3,5, serta lahan yang di depan Polda. 

Pasar Teneng. Lebar 7 meter, sepanjang 21 km. 
Pokja menjelaskan bahwa sudah ada pekerjaan existing (marka 
pinggir putih) sebelumnya sehingga jalannya belang/selang-
seling, jika ada marka kuning di pinggirnya maka itu adalah 

PT Hutama Karya. Jalan buatan lokal sebelumnya 
hotmix namun kondisinya sudah rusak, dan kemudian di 
beton, tapi tetap buatannya berbeda dengan buatan PT Hutama 
Karya. Dari keempat paket, Pokja hanya menghadiri aanwijzing 
lapangan di paket yang berlokasi di Serang, sedangkan 
Tangerang tidak hadir karena menganggap aanwijzing lapangan 
tidak wajib hadir karena masuk ranah teknis dan di handle oleh 
PUPR (Pak Cucu selaku PPK dan Pak Sandy selaku PPTK). 
Majelis mengingatkan bahwa selaku Pokja seyogyanya hadir 

website maupun di lapangan 

karena masih masuk dalam proses masa pekerjaan. Pekerjaan 
rigid, tidak ada pembebasan lahan, existing. 100% pekerjaan 
dilaksanakan, tidak ada kendala. Lebar jalan diukur melalui 

apat angka 6,7 meter. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Personil inti yang melaksanakan pekerjaan tidak 

sesuai dengan dokumen penawaran ------------------- 

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan 

setempat paket 1 (Jalan Pakupatan-Palima) dan 

-Ps. Teneng) pada tanggal 17 

Oktober 2015, sebagai berikut: -------------------- 

Lokasi di perempatan Palima. Terlapor II menjelaskan ROW 
(lebar penanganan) itu termasuk mulai dari badan jalan, 
saluran dan juga median, jadi beda 12 meter itu ada trotoar. 
Badan jalan perkerasan memang 28 meter, karena jalur tengah 

ambat masing-masing 6,5 meter. Terkait 
ada jalan yang terlihat belang, Terlapor II menyatakan bukan 
dari pihaknya karena sudah existing dan tidak di apa-apakan. 
Yang dikerjakan yaitu dari depan Departemen Agama, km 1,8 
dan bukan dari “0”. Saat aanwijzing lapangan Pokja ikut mulai 
dari Departemen Agama, Pokja mendampingi tim teknis dari 
PUPR yaitu Pak Cucu dan Pak Robby (PPTK). 

 

Personil inti yang melaksanakan pekerjaan tidak 

  

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan 

Palima) dan 

Teneng) pada tanggal 17 
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Mengenai pembebasan lahan berjalan paralel dengan 
berjalannya pekerjaan, contoh seperti bangunan mesjid dan 
sekolah di dekat lampu merah, dekat PTUN. Pembayaran sesuai 
yang dikerjakan secara per bulan. Menurut Terlapor II 
sebenarnya banyak dirugikan karena secara overhead 
dihitungnya kontrak total, hanya hasil yang didapat hanya 40% 
dengan kontrak yang tepat. Pengerjaannya Mei 2015 
Desember 2016. General Superintendent (GS) saat itu Pak 
Susilo yang menjalankan di lapangan. Seharusnya Terlapor II 
bisa mengerjakan lebih karena dengan posisi kapasitas sekian, 
bisa mendatangkan orang sekian, tapi dengan kondisi tambal 
sulam, overhead jalan terus. Tetap sesuai schedule tapi lahan 
belum dibebaskan. Saat Investigator menyebutkan 7 nama 
personil inti (Riza, Bambang, Sri, Dalimin, Rinto, Arif, Subhan), 
Terlapor II mengatakan tidak ingat dan hanya mengenal Pak 
Susilo saja selaku GS. 

b. Bahwa dalam dokumen penawaran yang 

disampaikan oleh Terlapor II pada Paket 1 

Daftar Personil Inti yang disampaikan adalah 

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

c. Bahwa berdasarkan Daftar Personil Inti 

tidak ditemukan daftar personil atas nama 

Susilo dan staf yang mengerjak

mengakui nama
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Mengenai pembebasan lahan berjalan paralel dengan 
berjalannya pekerjaan, contoh seperti bangunan mesjid dan 

u merah, dekat PTUN. Pembayaran sesuai 
yang dikerjakan secara per bulan. Menurut Terlapor II 
sebenarnya banyak dirugikan karena secara overhead 
dihitungnya kontrak total, hanya hasil yang didapat hanya 40% 
dengan kontrak yang tepat. Pengerjaannya Mei 2015 s.d 
Desember 2016. General Superintendent (GS) saat itu Pak 
Susilo yang menjalankan di lapangan. Seharusnya Terlapor II 
bisa mengerjakan lebih karena dengan posisi kapasitas sekian, 
bisa mendatangkan orang sekian, tapi dengan kondisi tambal 

jalan terus. Tetap sesuai schedule tapi lahan 
belum dibebaskan. Saat Investigator menyebutkan 7 nama 
personil inti (Riza, Bambang, Sri, Dalimin, Rinto, Arif, Subhan), 
Terlapor II mengatakan tidak ingat dan hanya mengenal Pak 

dalam dokumen penawaran yang 

disampaikan oleh Terlapor II pada Paket 1 

Daftar Personil Inti yang disampaikan adalah 

--------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan Daftar Personil Inti di atas

tidak ditemukan daftar personil atas nama 

Susilo dan staf yang mengerjakan proyek 

mengakui nama-nama yang tertera dalam 

  

dalam dokumen penawaran yang 

disampaikan oleh Terlapor II pada Paket 1 

Daftar Personil Inti yang disampaikan adalah 

  

 

di atas 

tidak ditemukan daftar personil atas nama 

an proyek 

nama yang tertera dalam 



 

11.9.3

                        

11.9.4
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daftar personil tidak mengerjakan proyek tender 

paket 1. --------------------------------

11.9.3 Addendum Kontrak --------------------------------

a. Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung 

sampai dengan proses enzage, tim Investigator 

tidak mendapatkan dokumen addendum 

kontrak yang pada pokoknya mengatur 

mengenai perubahan volume pekerjaan 

ataupun perubahaan daftar personil;

b. Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto 

dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 24 Oktober 2018 meny

perubahan kontrak

Addendum Kontrak termasuk perubahan Daftar 

Personil Inti, sebagai berikut:

57. Pertanyaan 
Investigator 
Jawaban 

 

58. Pertanyaan 
Investigator 

Jawaban 

                        (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator

11.9.4 Bertindak tidak koperatif

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Setempat Paket 1 (Jalan Pakupatan
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daftar personil tidak mengerjakan proyek tender 

------------------------------------------------ 

--------------------------------------- 

Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung 

sampai dengan proses enzage, tim Investigator 

tidak mendapatkan dokumen addendum 

yang pada pokoknya mengatur 

mengenai perubahan volume pekerjaan 

ataupun perubahaan daftar personil; ------------- 

Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto 

dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 24 Oktober 2018 menyatakan segala 

perubahan kontrak harus tercatat dalam 

Addendum Kontrak termasuk perubahan Daftar 

Personil Inti, sebagai berikut: ---------------------- 

 
Apakah dimungkinkan untuk 
pergantian daftar personil? 
Seumpama personil A 
pendidikannya S2 pengalaman 
10 tahun ketika di pengadaan 
baik-baik saja tetapi saat 
pelaksanaan kontrak personil 
A sakit dan harus masuk 
rumah sakit, hal ini sangat 
dimungkinkan untuk 
pergantian personil tetapi 
harus yang memiliki latar 
belakang sama yaitu 
pendidikan minimal S2 
pengalaman 

10 Tahun. Jadi PPK memiliki 
kewenangan menolak apabila 
yang ditawarkan S1.  

 
Artinya harus ada 
dokumennya? 

Ya. Ini sakit atau ada masalah 
sehingga kami ganti. 
Kemudian pergantian itu 
dibahas oleh PPK disepakati 
addendum kontrak karena 
dalam kontrak ada lampiran 
tentang personil. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bertindak tidak koperatif -------------------------------- 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Setempat Paket 1 (Jalan Pakupatan-Palima) dan 

 

daftar personil tidak mengerjakan proyek tender 

  

  

Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung 

sampai dengan proses enzage, tim Investigator 

tidak mendapatkan dokumen addendum 

yang pada pokoknya mengatur 

mengenai perubahan volume pekerjaan 

  

Bahwa Ahli LKPP, Sdr. Raden Ari Widianto 

dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

atakan segala 

t dalam 

Addendum Kontrak termasuk perubahan Daftar 

  

  

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Palima) dan 



 

 
 

11.10 Dugaan

11.10.1
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Paket 2 (Palima-

Oktober 2015, Terlapor III tidak hadir tanpa 

adanya keterangan yang jelas;

b. Bahwa ketidakhadiran Terlapor III dalam 

Pemeriksaan Setempat merupakan bentuk 

tindakan tidak koperatif karena proses 

pemeriksaan setempa

tim panitera menyampaikan telah memberikan 

surat panggilan yang patut;

c. Bahwa ketidakhadiran Terlapor III pada 

Pemeriksaan Setempat memberikan dampak 

negatif, karena tim investigator tidak dapat 

menggali fakta-

proyek. --------------------------------

Dugaan Pelanggaran--------------------------------

11.10.1 Sebagaimana telah diuraikan di atas

paket tender pembangunan jalan 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Anggaran 2015 diduga

UU Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut 

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

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku 
usaha lain untuk mengatur dan
pemenang tender sehingga dapat menga
terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

dengan Penjelasan:  --------------------------------
 
“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 
memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang
barang, atau untuk menyediakan jasa”.
 

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 bentuk 

persekongkolan yaitu:

a. Persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku 
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-Ps. Teneng) pada tanggal 17 

Oktober 2015, Terlapor III tidak hadir tanpa 

adanya keterangan yang jelas; --------------------- 

Bahwa ketidakhadiran Terlapor III dalam 

Pemeriksaan Setempat merupakan bentuk 

tindakan tidak koperatif karena proses 

pemeriksaan setempat telah dijadwalkan dan 

tim panitera menyampaikan telah memberikan 

surat panggilan yang patut; ------------------------ 

Bahwa ketidakhadiran Terlapor III pada 

Pemeriksaan Setempat memberikan dampak 

negatif, karena tim investigator tidak dapat 

-fakta terkait pelaksanaan 

------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

diuraikan di atas bahwa  4 

paket tender pembangunan jalan pada Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten di Tahun 

duga telah melanggar Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut 

------------------------------------------------ 

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  ------------------ 

 
-------------------------------------------- 

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 
memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-
barang, atau untuk menyediakan jasa”.  ------------------- 

yang dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 bentuk 

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

Persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku 

  

Ps. Teneng) pada tanggal 17 

Oktober 2015, Terlapor III tidak hadir tanpa 

  

Bahwa ketidakhadiran Terlapor III dalam 

Pemeriksaan Setempat merupakan bentuk 

tindakan tidak koperatif karena proses 

t telah dijadwalkan dan 

tim panitera menyampaikan telah memberikan 

  

Bahwa ketidakhadiran Terlapor III pada 

Pemeriksaan Setempat memberikan dampak 

negatif, karena tim investigator tidak dapat 

aan 

   

  

4 

pada Dinas Bina 

di Tahun 

Pasal 22 

ketentuan 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut 

  

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku 

atau menentukan 
kibatkan 

  

  

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 
-
  

yang dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 bentuk 

  

Persekongkolan horizontal, yaitu 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku 
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usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

sesama pelaku usaha atau peny

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 pem

pemberi pekerjaan;

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. --------------------------------

Selanjutnya apabila d

Pasal 22 Undang-Undang

tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha --------------------------------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara 

quo adalah: --------------------------------

a) Bahwa PT 

beralamat di 

(Persero) Tbk.

KM 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, 

Jakarta Selatan

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 0

tanggal 1 Juni 1974

Kartini Muljadi

terakhir dengan Akta 

35 tanggal 

Notaris Ashoya Ratam, S.H.,

kegiatan usahanya antara lain jasa 

pelaksana konstruksi jalan (kontraktor);

b) Bahwa PT Hutama Karya, beralamat di 

Gedung Hutama Karya lantai 4,    
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usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

sesama pelaku usaha atau penyedia barang 

dan jasa pesaingnya; -------------------------------- 

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; ----------------------------------- 

Gabungan dari persekongkolan horizontal dan 

adalah persekongkolan antara Pokja 

elang atau pengguna barang dan 

jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 

dengan sesama pelaku usaha atau penyedia 

-------------------------------------- 

apabila dirinci unsur–unsur ketentuan 

ndang Nomor 5 Tahun 1999 

maka dapat diuraikan sebagai berikut: --- 

----------------------------------------- 

usaha yang dimaksud dalam perkara a 

-------------------------------------------- 

 Adhi Karya (Persero), Tbk, 

beralamat di Gedung PT Adhi Karya 

(Persero) Tbk., Jalan Raya Pasar Minggu 

KM 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, 

Jakarta Selatan, yang didirikan 

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01

1 Juni 1974 dihadapan Notaris 

Kartini Muljadi, S.H., dengan perubahan 

akhir dengan Akta Perusahaan Nomor

tanggal 21 Maret 2017 dihadapan 

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan 

kegiatan usahanya antara lain jasa 

pelaksana konstruksi jalan (kontraktor); --- 

Hutama Karya, beralamat di 

Gedung Hutama Karya lantai 4,    

 

usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

edia barang 

  

Persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan 

yang terjadi antara salah satu atau beberapa 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

dengan Pokja atau Panitia Lelang atau 

ilik atau 

  

Gabungan dari persekongkolan horizontal dan 

adalah persekongkolan antara Pokja 

elang atau pengguna barang dan 

jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 

dengan sesama pelaku usaha atau penyedia 

  

unsur ketentuan 

Nomor 5 Tahun 1999 

  

  

a 

   

, 

Adhi Karya 

Raya Pasar Minggu 

KM 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, 

yang didirikan 

1 

dihadapan Notaris 

, S.H., dengan perubahan 

mor 

dihadapan 

. dan 

kegiatan usahanya antara lain jasa 

  

Hutama Karya, beralamat di 

Gedung Hutama Karya lantai 4,                 
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Jalan Letjen. M

Jakarta 13340 yang didirikan berdasarkan 

Akta Perusahaan Nomor 74 tanggal 15 

Maret 1973 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H. dengan perubahan ter

dengan Akta Perusahaan Nomor

3 April 2017 dihadapan Notari

Ismiyati, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana 

konstruksi jalan (kontraktor);

c) Bahwa PT 

beralamat di Jalan

RT 13 RW 011, Kelurahan Cipinang 

Cempedak, Kecamatan Jatinegara, 

Timur, yang didirikan berdasarkan Akta 

Perusahaan Nomor 88 tanggal 12 

November 1980 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H., dengan perubahan ter

dengan Akta Perusahaan Nomor

2 Mei 2017 dihadapan Notaris Virly 

Yusrini, S.H., M.Kn. da

usahanya antara lain jasa pelaksana 

konstruksi jalan (kontraktor);

d) Bahwa PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

beralamat di Gedung Waskita Karya, Jalan

M.T. Haryono Kavling Nomor

Jakarta Timur 13340 yang didirikan 

berdasarkan Akta Perusa

tanggal 15 Maret 1973 dihadapan Notaris 

Kartini Muljadi, S.H

terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor

126 tanggal 31 Maret 2017 dihadapan 

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan 

Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 

dihadapan Not
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etjen. M.T. Haryono Kav. Nomor 8 

Jakarta 13340 yang didirikan berdasarkan 

Akta Perusahaan Nomor 74 tanggal 15 

Maret 1973 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H. dengan perubahan terakhir 

dengan Akta Perusahaan Nomor 05 tanggal 

3 April 2017 dihadapan Notaris Sri 

Ismiyati, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana 

konstruksi jalan (kontraktor); ---------------- 

 Brantas Abipraya (Persero), 

beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 14 

RT 13 RW 011, Kelurahan Cipinang 

Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta 

Timur, yang didirikan berdasarkan Akta 

Perusahaan Nomor 88 tanggal 12 

November 1980 dihadapan Notaris Kartini 

Muljadi, S.H., dengan perubahan terakhir 

dengan Akta Perusahaan Nomor 1 tanggal 

2 Mei 2017 dihadapan Notaris Virly 

Yusrini, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana 

konstruksi jalan (kontraktor); ---------------- 

Bahwa PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

mat di Gedung Waskita Karya, Jalan

.T. Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, 

Jakarta Timur 13340 yang didirikan 

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 80 

tanggal 15 Maret 1973 dihadapan Notaris 

Kartini Muljadi, S.H., dengan perubahan 

akhir dengan Akta Perusahaan Nomor

126 tanggal 31 Maret 2017 dihadapan 

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan 

Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 

dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan 

  

8 

Jakarta 13340 yang didirikan berdasarkan 

Akta Perusahaan Nomor 74 tanggal 15 

Maret 1973 dihadapan Notaris Kartini 

akhir 

05 tanggal 

s Sri 

Ismiyati, S.H., M.Kn. dan kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana 

  

raya (Persero), 

I. Panjaitan Kav. 14 

RT 13 RW 011, Kelurahan Cipinang 

Jakarta 

Timur, yang didirikan berdasarkan Akta 

Perusahaan Nomor 88 tanggal 12 

November 1980 dihadapan Notaris Kartini 

akhir 

1 tanggal 

2 Mei 2017 dihadapan Notaris Virly 

n kegiatan 

usahanya antara lain jasa pelaksana 

  

Bahwa PT Waskita Karya (Persero), Tbk. 

mat di Gedung Waskita Karya, Jalan 

10, Cawang, 

Jakarta Timur 13340 yang didirikan 

haan Nomor 80 

tanggal 15 Maret 1973 dihadapan Notaris 

, dengan perubahan 

akhir dengan Akta Perusahaan Nomor 

126 tanggal 31 Maret 2017 dihadapan 

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan 

Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 

aris Fathiah Helmi, S.H. dan 
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kegiatan usahanya antara lain jasa 

pelaksana konstruksi jalan (kontraktor);

e) Bahwa dengan demikian yang dimaksud 

pelaku usaha dalam perkara 

PT Adhi Karya (Persero)

Abipraya (Persero), PT Hutama Ka

(Persero), dan PT

Tbk. --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

terpenuhi. --------------------------------

b. Bersekongkol --------------------------------

i. Persekongkolan

Dalam perkara 

persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I

s.d Terlapor V 

dasar persekongkolan horizontal 

berdasarkan 

sebagai berikut:

1) Adanya 

pada Paket 

Bahwa berdasarkan berita acara 

klarifikasi teknis dan harga, para 

Terlapor pelaku usaha dengan hasil: 

(vide Berit

dan Harga)

a) Terlapor II dalam berita acara 

klarifikasi teknis dan harga 

Nomor 

BA.KLTH/3041099/

-DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli 

dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Pakupatan

Palima. Pernyataan dibuat de

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

  

511 

SALINAN 

kegiatan usahanya antara lain jasa 

pelaksana konstruksi jalan (kontraktor); --- 

Bahwa dengan demikian yang dimaksud 

pelaku usaha dalam perkara a quo adalah 

Adhi Karya (Persero), Tbk., PT Brantas 

praya (Persero), PT Hutama Karya 

(Persero), dan PT Waskita Karya (Pesero), 

----------------------------------------------- 

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

--------------------------------------------- 

------------------------------------------ 

Persekongkolan Horisontal -------------------- 

perkara a quo, dugaan 

persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II

s.d Terlapor V pada Paket 1 s.d Paket 4,

dasar persekongkolan horizontal 

 pada analisis dan fakta 

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

Adanya Penempatan Daftar Personil 

aket Tertentu; --------------------- 

Bahwa berdasarkan berita acara 

klarifikasi teknis dan harga, para 

Terlapor pelaku usaha dengan hasil: 

Berita Acara Klarifikasi Teknis 

dan Harga) --------------------------------- 

Terlapor II dalam berita acara 

klarifikasi teknis dan harga 

Nomor 

BA.KLTH/3041099/PT.AK/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli 

dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Pakupatan-

Palima. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

 

kegiatan usahanya antara lain jasa 

  

Bahwa dengan demikian yang dimaksud 

adalah 

Brantas 

rya 

Waskita Karya (Pesero), 

  

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha 

  

  

  

, dugaan 

I 

pada Paket 1 s.d Paket 4, 

dasar persekongkolan horizontal 

pada analisis dan fakta 

  

ersonil 

  

Bahwa berdasarkan berita acara 

klarifikasi teknis dan harga, para 

Terlapor pelaku usaha dengan hasil: 

a Acara Klarifikasi Teknis 

  

Terlapor II dalam berita acara 

klarifikasi teknis dan harga 

PT.AK/POKJA

menyatakan Tenaga Ahli 

dipergunakan pada paket 

-

ngan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 



 

 
 

halaman 203 dari 511

II, yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H

selaku Team Leader dan dalam 

Berita Acara Klarifikasi lainnya 

Nomor: 

BA.KLTH/3044099/PT.AK/POKJA

-DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli 

dipergunakan 

Pembangunan Jalan Hasyim 

Ashari. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

II, yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H

selaku Team Leader. (

dokumen sebagaimana dalam 

poin 12 mengenai adanya 

pemilih

b) Terlapor III dalam Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan harga 

Nomor: 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJ

A-DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli akan 

digunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Palima 

Ps.Teneng. Pernyataan dibuat 

dengan tulisan t

disetujui oleh Panitia/Pokja dan 

pihak Terlapor III, yaitu Sdr. 

Mas’ud E

dari PT

(vide

dalam poin 12 mengenai adanya 

pemilihan paket tender);

c) Terlapor IV dalam Berita Acara

Klarifikasi Teknis dan Harga 
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II, yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H.

selaku Team Leader dan dalam 

Berita Acara Klarifikasi lainnya 

Nomor: 

BA.KLTH/3044099/PT.AK/POKJA

DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli 

dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Hasyim 

Ashari. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

II, yaitu Sdr. Edy Nurpadmo H.

selaku Team Leader. (vide bukti 

dokumen sebagaimana dalam 

poin 12 mengenai adanya 

pemilihan paket tender); ----------- 

Terlapor III dalam Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan harga 

Nomor: 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJ

DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli akan 

digunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Palima –

Ps.Teneng. Pernyataan dibuat 

dengan tulisan tangan dan 

disetujui oleh Panitia/Pokja dan 

pihak Terlapor III, yaitu Sdr. 

Mas’ud Effendi selaku Wakil sah 

dari PT Hutama Karya (Persero). 

vide bukti dokumen sebagaimana 

dalam poin 12 mengenai adanya 

pemilihan paket tender); ----------- 

Terlapor IV dalam Berita Acara

Klarifikasi Teknis dan Harga 

  

. 

selaku Team Leader dan dalam 

Berita Acara Klarifikasi lainnya 

BA.KLTH/3044099/PT.AK/POKJA

menyatakan Tenaga Ahli 

pada paket 

Pembangunan Jalan Hasyim 

Ashari. Pernyataan dibuat dengan 

tulisan tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

. 

bukti 

dokumen sebagaimana dalam 

poin 12 mengenai adanya 

  

Terlapor III dalam Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan harga 

menyatakan Tenaga Ahli akan 

digunakan pada paket 

– 

Ps.Teneng. Pernyataan dibuat 

angan dan 

disetujui oleh Panitia/Pokja dan 

pihak Terlapor III, yaitu Sdr. 

ffendi selaku Wakil sah 

Hutama Karya (Persero). 

bukti dokumen sebagaimana 

dalam poin 12 mengenai adanya 

  

Terlapor IV dalam Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga 
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Nomor: 

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJ

A-DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli dan Alat 

akan dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Sp.Muncul

Pamulang

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan disetujui o

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

IV, yaitu Sdr. Djoko S

wakil sah dari PT

Abipraya (Persero);

d) Bahwa proses Klarifikasi 

dilakukan sebelum adanya 

penetapan pemenang. Proses 

Klarifikasi dilakukan pada hari 

yang sama, yaitu pada hari Rabu 

tanggal 29 April 2015. (

dokumen sebagaimana dalam 

poin 12 mengenai adanya 

pemilihan paket tender); 

e) Bahwa dengan adanya pernyataan 

masing

Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan 

memberikan kemenangan pada 

pesert

tertentu.

2) Adanya Kesengajaan Tetap 

Mengajukan 1 paket Daftar Personil 

dan Peralatan untuk 4 paket Tender;

a) Bahwa para Terlapor pelaku 

usaha telah mendapatkan 

penjelasan dalam Rapat 

Penjelasan (
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Nomor: 

BA.KLTH/3043099/PT.BA/POKJ

DBMTR.004/ULP/2015, 

menyatakan Tenaga Ahli dan Alat 

akan dipergunakan pada paket 

Pembangunan Jalan Sp.Muncul-

Pamulang–Pajajaran-Otista. 

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

tangan dan disetujui oleh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

IV, yaitu Sdr. Djoko S. selaku 

wakil sah dari PT Brantas 

Abipraya (Persero); ------------------ 

Bahwa proses Klarifikasi 

dilakukan sebelum adanya 

penetapan pemenang. Proses 

Klarifikasi dilakukan pada hari 

yang sama, yaitu pada hari Rabu 

tanggal 29 April 2015. (vide bukti 

dokumen sebagaimana dalam 

poin 12 mengenai adanya 

pemilihan paket tender);  ---------- 

Bahwa dengan adanya pernyataan 

masing-masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan 

memberikan kemenangan pada 

peserta tender yang memilih paket 

tertentu. ------------------------------- 

Adanya Kesengajaan Tetap 

Mengajukan 1 paket Daftar Personil 

dan Peralatan untuk 4 paket Tender; - 

Bahwa para Terlapor pelaku 

usaha telah mendapatkan 

penjelasan dalam Rapat 

Penjelasan (aanwijzing) bahwa 

 

menyatakan Tenaga Ahli dan Alat 

akan dipergunakan pada paket 

-

Pernyataan dibuat dengan tulisan 

leh 

Panitia/Pokja dan pihak Terlapor 

. selaku 

Brantas 

  

Bahwa proses Klarifikasi 

dilakukan sebelum adanya 

penetapan pemenang. Proses 

Klarifikasi dilakukan pada hari 

yang sama, yaitu pada hari Rabu 

bukti 

dokumen sebagaimana dalam 

poin 12 mengenai adanya 

  

Bahwa dengan adanya pernyataan 

masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan 

memberikan kemenangan pada 

a tender yang memilih paket 

  

Adanya Kesengajaan Tetap 

Mengajukan 1 paket Daftar Personil 

  

Bahwa para Terlapor pelaku 

usaha telah mendapatkan 

penjelasan dalam Rapat 

) bahwa 
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telah terdapat 

personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain dan 

dijawab oleh Panitia/Pojka 

sebagai berikut “apabila peserta 

mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan 

lebih dari satu paket maka 

personil tidak boleh sama di paket 

lain”;

b) Bahwa pada pelaksanaannya para 

peserta Terlapor tetap 

mengajukan Daftar Personil yang 

sama untuk paket tender lebih 

dari satu paket;

c) Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan 

secara tegas dalam bentuk 

dokumen penawaran teknis 

bahwa Per

ditempatkan secara penuh dan 

tidak melakukan rangkap tugas 

pada pekerjaan lain;

d) Bahwa adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama 

padahal hanya memiliki 1 tim 

untuk 1 paket saja merupakan 

bentuk 

menimbulkan konsekuensi logis 

para terlapor pelaku usaha hanya 

dapat memenangi 1 paket tender 

saja;

e) Bahwa keikutsertaan para 

terlapor pelaku usaha pada lebih 

dari satu paket tender merupakan 
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telah terdapat pertanyaan apakah 

personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain dan 

dijawab oleh Panitia/Pojka 

sebagai berikut “apabila peserta 

mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan 

lebih dari satu paket maka 

personil tidak boleh sama di paket 

ain”; ----------------------------------- 

Bahwa pada pelaksanaannya para 

peserta Terlapor tetap 

mengajukan Daftar Personil yang 

sama untuk paket tender lebih 

dari satu paket; ---------------------- 

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan 

secara tegas dalam bentuk 

dokumen penawaran teknis 

bahwa Personil Inti yang akan 

ditempatkan secara penuh dan 

tidak melakukan rangkap tugas 

pada pekerjaan lain; ---------------- 

Bahwa adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama 

padahal hanya memiliki 1 tim 

untuk 1 paket saja merupakan 

bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi logis 

para terlapor pelaku usaha hanya 

dapat memenangi 1 paket tender 

saja; ------------------------------------ 

Bahwa keikutsertaan para 

terlapor pelaku usaha pada lebih 

dari satu paket tender merupakan 

  

pertanyaan apakah 

personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain dan 

dijawab oleh Panitia/Pojka 

sebagai berikut “apabila peserta 

mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan 

lebih dari satu paket maka 

personil tidak boleh sama di paket 

  

Bahwa pada pelaksanaannya para 

peserta Terlapor tetap 

mengajukan Daftar Personil yang 

sama untuk paket tender lebih 

  

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan 

secara tegas dalam bentuk 

dokumen penawaran teknis 

sonil Inti yang akan 

ditempatkan secara penuh dan 

tidak melakukan rangkap tugas 

  

Bahwa adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan 

Daftar Personil yang sama 

padahal hanya memiliki 1 tim 

untuk 1 paket saja merupakan 

kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi logis 

para terlapor pelaku usaha hanya 

dapat memenangi 1 paket tender 

  

Bahwa keikutsertaan para 

terlapor pelaku usaha pada lebih 

dari satu paket tender merupakan 



 

Catatan :
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bentuk kesengajaan sebagai 

perusahaan pendampin

tender tidak gagal karena 

berdasarkan aturan Pasal 83 

Perpres Nomor 54 tahun 2010 

minimal peserta yang memasukan 

dokumen penawaran adalah 3 

peserta;

f) Bahwa adanya kesamaan Daftar 

Personil Inti pada lebih dari satu 

paket menimbulkan konsekuensi 

nyat

paket lainnya;

g) Bahwa adanya bentuk 

kesengajaan tersebut telah 

memberikan dampak persaingan 

yang semu mengingat peserta 

tender yang lolos Pra Kualifikasi 

sangat sedikit.

3) Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait 

Harga Penawaran Terendah;

a) Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing

sebagai berikut:

Catatan :  Penawaran dengan harga terendah

 Penawaran dengan harga tertinggi

 Pemenang Tender 
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bentuk kesengajaan sebagai 

perusahaan pendamping agar 

tender tidak gagal karena 

berdasarkan aturan Pasal 83 

Perpres Nomor 54 tahun 2010 

minimal peserta yang memasukan 

dokumen penawaran adalah 3 

peserta; -------------------------------- 

Bahwa adanya kesamaan Daftar 

Personil Inti pada lebih dari satu 

paket menimbulkan konsekuensi 

nyata yaitu pengguguran pada 

paket lainnya; ------------------------ 

Bahwa adanya bentuk 

kesengajaan tersebut telah 

memberikan dampak persaingan 

yang semu mengingat peserta 

tender yang lolos Pra Kualifikasi 

sangat sedikit. ----------------------- 

Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait 

Harga Penawaran Terendah; ------------ 

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing-masing paket 

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

Penawaran dengan harga terendah 

Penawaran dengan harga tertinggi 

 

bentuk kesengajaan sebagai 

g agar 

tender tidak gagal karena 

berdasarkan aturan Pasal 83 

Perpres Nomor 54 tahun 2010 

minimal peserta yang memasukan 

dokumen penawaran adalah 3 

   

Bahwa adanya kesamaan Daftar 

Personil Inti pada lebih dari satu 

paket menimbulkan konsekuensi 

uguran pada 

  

Bahwa adanya bentuk 

kesengajaan tersebut telah 

memberikan dampak persaingan 

yang semu mengingat peserta 

tender yang lolos Pra Kualifikasi 

  

Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait 

  

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

masing paket 
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b) Bahwa 

poin 1 diketahui pengajuan harga 

penawaran dengan harga 

terendah (ranking pertama) tidak 

secara otomatis keluar sebagai 

pemenang, pemenang tender pada 

Paket III dan IV merupakan fakta 

pemenang tender bukan harga 

terendah. Digambarkan

bentuk tabel sebagai berikut:

c) Bahwa atas adanya fakta tersebut 

di atas Panitia/Pokja dan peserta 

tender tidak ada yang melakukan 

protes dan/atau Sanggahan. 

Terlapor II melakukan Sanggahan 

berdasarkan surat dengan Nomor: 

431

pokoknya berkeberatan atas 

dasar peng

teknis di bawah ambang 

batas/

menyingung sama sekali 

mengenai harga penawaran 

terendah;

d) Bahwa berdasarkan fakta 

tersebut 

menduga para Terlapor pelaku 

usaha telah sengaja untuk tidak 

mempermasalahkan harga 

penawaran terendah. 
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Bahwa berdasarkan tabel pada 

poin 1 diketahui pengajuan harga 

penawaran dengan harga 

terendah (ranking pertama) tidak 

secara otomatis keluar sebagai 

pemenang, pemenang tender pada 

Paket III dan IV merupakan fakta 

pemenang tender bukan harga 

terendah. Digambarkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: ----- 

Bahwa atas adanya fakta tersebut 

di atas Panitia/Pokja dan peserta 

tender tidak ada yang melakukan 

protes dan/atau Sanggahan. 

Terlapor II melakukan Sanggahan 

berdasarkan surat dengan Nomor: 

431-5/01/2015 yang pada 

koknya berkeberatan atas 

dasar pengguguran terkait nilai 

teknis di bawah ambang 

batas/passing grade  dan tidak 

menyingung sama sekali 

mengenai harga penawaran 

terendah; ------------------------------ 

Bahwa berdasarkan fakta 

tersebut di atas, tim Investigator 

menduga para Terlapor pelaku 

usaha telah sengaja untuk tidak 

mempermasalahkan harga 

penawaran terendah.  -------------- 

  

berdasarkan tabel pada 

poin 1 diketahui pengajuan harga 

penawaran dengan harga 

terendah (ranking pertama) tidak 

secara otomatis keluar sebagai 

pemenang, pemenang tender pada 

Paket III dan IV merupakan fakta 

pemenang tender bukan harga 

dalam 

  

 

Bahwa atas adanya fakta tersebut 

di atas Panitia/Pokja dan peserta 

tender tidak ada yang melakukan 

protes dan/atau Sanggahan. 

Terlapor II melakukan Sanggahan 

berdasarkan surat dengan Nomor: 

5/01/2015 yang pada 

koknya berkeberatan atas 

uguran terkait nilai 

teknis di bawah ambang 

dan tidak 

menyingung sama sekali 

mengenai harga penawaran 

  

Bahwa berdasarkan fakta 

, tim Investigator 

menduga para Terlapor pelaku 

usaha telah sengaja untuk tidak 

mempermasalahkan harga 
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4) Pengaturan harga penawaran

a) Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing

sebagai berikut:

Catatan :  Penawaran dengan harga terendah

  Penawaran dengan harga tertinggi

  Pemenang Tender

   

b) Bahwa berdasarkan data harga 

penawaran di atas dapat 

diketahui persentase terhadap 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

dari harga penawaran masing

masing peserta, adalah sebagai 

berikut:

Catatan :  Pemenang 

  Penawaran melebihi HPS

 

c) Bahwa fakta mengenai 

pengaturan harga penawaran 

telah dijabarkan pada angka 11 

mengenai adanya pengaturan 

harga penawaran;
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Pengaturan harga penawaran ----------- 

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

untuk masing-masing paket 

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

Penawaran dengan harga terendah 

Penawaran dengan harga tertinggi 

Pemenang Tender 

Bahwa berdasarkan data harga 

penawaran di atas dapat 

diketahui persentase terhadap 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

dari harga penawaran masing-

masing peserta, adalah sebagai 

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

Penawaran melebihi HPS 

Bahwa fakta mengenai 

pengaturan harga penawaran 

telah dijabarkan pada angka 11 

mengenai adanya pengaturan 

harga penawaran; ------------------- 

 

  

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha diketahui harga penawaran 

masing paket 

  

 

Bahwa berdasarkan data harga 

penawaran di atas dapat 

diketahui persentase terhadap 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

-

masing peserta, adalah sebagai 

  

 

Bahwa fakta mengenai 

pengaturan harga penawaran 

telah dijabarkan pada angka 11 

mengenai adanya pengaturan 
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d) Bahwa Ahli 

berpendapat untuk jenis proyek 

yang sama di lokasi yang 

berdekatan, maka harga 

penawaran seharusnya tidak jauh 

berbeda;

e) Bahwa Ahli LKPP berpendapat 

penyedia yang menawar lebih dari 

HPS sudah pasti gugur;

f) Bahwa Ahli Hukum Persaingan 

berpendap

yang telah disepakati kerap terjadi 

dalam kasus 

arisan tender, dimana tidak 

semua akan menjadi pemenang.

5) Membuat Harga Penawaran Menjadi 

Tidak Efisien Terhadap Paket Tertentu;

a) Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para T

usaha ditemukan fakta harga 

penawaran yang diajukan 

memiliki persentase yang 

berbeda

b) Bahwa persentase tersebut 

berbanding lurus dengan hasil 

tender, peserta yang menyatakan 

minatnya dan menempatkan 

personil untuk paket tertentu 

dibare

penawaran yang lebih efisien dan 

begitu sebaliknya;

c) Bahwa persentase harga 

penawaran terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dapat 

digambarkan sebagai berikut:
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Bahwa Ahli Teknik Sipil 

berpendapat untuk jenis proyek 

yang sama di lokasi yang 

berdekatan, maka harga 

penawaran seharusnya tidak jauh 

berbeda; ------------------------------- 

Bahwa Ahli LKPP berpendapat 

penyedia yang menawar lebih dari 

HPS sudah pasti gugur; ------------ 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan 

berpendapat harga penawaran 

yang telah disepakati kerap terjadi 

dalam kasus bid rotation atau 

arisan tender, dimana tidak 

semua akan menjadi pemenang. - 

Membuat Harga Penawaran Menjadi 

fisien Terhadap Paket Tertentu;

Bahwa berdasarkan dokumen 

penawaran para Terlapor pelaku 

usaha ditemukan fakta harga 

penawaran yang diajukan 

memiliki persentase yang 

berbeda-beda; ------------------------ 

Bahwa persentase tersebut 

berbanding lurus dengan hasil 

tender, peserta yang menyatakan 

minatnya dan menempatkan 

personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga 

penawaran yang lebih efisien dan 

begitu sebaliknya; ------------------- 

Bahwa persentase harga 

penawaran terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dapat 

digambarkan sebagai berikut: ----- 

  

Teknik Sipil 

berpendapat untuk jenis proyek 

yang sama di lokasi yang 

berdekatan, maka harga 

penawaran seharusnya tidak jauh 

  

Bahwa Ahli LKPP berpendapat 

penyedia yang menawar lebih dari 

  

Bahwa Ahli Hukum Persaingan 

at harga penawaran 

yang telah disepakati kerap terjadi 

atau 

arisan tender, dimana tidak 

  

Membuat Harga Penawaran Menjadi 

fisien Terhadap Paket Tertentu; 

Bahwa berdasarkan dokumen 

erlapor pelaku 

usaha ditemukan fakta harga 

penawaran yang diajukan 

memiliki persentase yang 

  

Bahwa persentase tersebut 

berbanding lurus dengan hasil 

tender, peserta yang menyatakan 

minatnya dan menempatkan 

personil untuk paket tertentu 

ngi dengan membuat harga 

penawaran yang lebih efisien dan 

  

Bahwa persentase harga 

penawaran terhadap Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dapat 

  



 

Catatan :

 

Divisi I (Umum)

  

Mobilisasi 

A. Sewa Tanah 

B. Peralatan 

Kantor 

Barak 

Bengkel 

Gudang dan lain-lain
Sewa Kendaraaan Roda 
(dua) Ket. 3 Unit 
Sewa Kendaraan Roda 4 
(empat) min. 2000 
Sewa Kendaraan Roda 4 
(empat) min. 1500 
F. Demobilisasi 

5. Dump Truck 3.5 Ton

6. Dump Truck 10 Ton

7. Excavator 90-140 HP

8. Flat Bed Truck 3
10. Motor Grader > 100 
HP 
11. Track Loader 75
HP 
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Catatan :  Pemenang 

 Penawaran melebihi HPS

d) Bahwa berdasarkan 

diduga para Terlapor pelaku 

usaha sengaja melakukan 

perhitungan yang berbeda dan 

lebih efisien terhadap paket yang 

telah diincar untuk dimenangkan;

e) Bahwa adanya perhitungan yang 

berbeda juga ditemukan pada 

analisis harga satuan, sebagai 

berik

(1) 

Divisi I (Umum) 
Satuan Paket I

  Harga Satuan
 LS     470.758.880,00 

M2                 1.000,00 

LS             177.000,00 

M2             500.000,00 

M2             300.000,00 

M2             300.000,00 

lain M2             300.000,00 
Sewa Kendaraaan Roda 

bln             350.000,00 
Sewa Kendaraan Roda 4 

 bln          4.000.000,00 
Sewa Kendaraan Roda 4 

 bln          3.000.000,00 

      17.700.000,00 
5. Dump Truck 3.5 Ton Unit             100.000,00 
6. Dump Truck 10 Ton Unit             100.000,00 

140 HP Unit          1.500.000,00 
8. Flat Bed Truck 3-4 M3 Unit             100.000,00 
10. Motor Grader > 100 

Unit          1.500.000,00 
11. Track Loader 75-100 

Unit          1.500.000,00 
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Penawaran melebihi HPS 

 

Bahwa berdasarkan data di atas 

diduga para Terlapor pelaku 

usaha sengaja melakukan 

perhitungan yang berbeda dan 

lebih efisien terhadap paket yang 

telah diincar untuk dimenangkan;

Bahwa adanya perhitungan yang 

berbeda juga ditemukan pada 

analisis harga satuan, sebagai 

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

 PT Adhi Karya (Persero) Tbk - 

Adhi Karya 

Paket I Paket II 

Harga Satuan Harga Satuan 

470.758.880,00         651.300.000,00 

1.000,00                      8.000,00 

177.000,00                  258.500,00 

500.000,00                  500.000,00 

300.000,00                  300.000,00 

300.000,00                  300.000,00 

300.000,00                  300.000,00 

350.000,00                  500.000,00 

4.000.000,00              6.000.000,00 

3.000.000,00              5.000.000,00 

17.700.000,00            25.850.000,00 

100.000,00                  150.000,00 

100.000,00                  150.000,00 

1.500.000,00              2.500.000,00 

100.000,00                  150.000,00 

1.500.000,00              2.500.000,00 

1.500.000,00              2.500.000,00 

 

 

data di atas 

diduga para Terlapor pelaku 

usaha sengaja melakukan 

perhitungan yang berbeda dan 

lebih efisien terhadap paket yang 

telah diincar untuk dimenangkan;  

Bahwa adanya perhitungan yang 

berbeda juga ditemukan pada 

analisis harga satuan, sebagai 

  

  

651.300.000,00  

8.000,00  

258.500,00  

500.000,00  

300.000,00  

300.000,00  

300.000,00  

500.000,00  

6.000.000,00  

5.000.000,00  

25.850.000,00  

150.000,00  

150.000,00  

2.500.000,00  

150.000,00  

2.500.000,00  

2.500.000,00  



 

 
 

12. Wheel Loader 1.0
M3 
13. Tandem Roller 5

14. Tire Roller 8-10 T
17. Water Pump 70
MM 
19. Pedestrian Roller
Manajemen dan 
Keselamatan Lalu 
Lintas 

Galian Untuk Selokan 
Drainase dan Selokan 
Air 
Mandor 
Pasangan Batu dengan 
Mortar 
Mandor 

Galian Biasa 

Mandor 

Timbunan Biasa 

Mandor 

Bahan timbunan 

Penyiapan Badan Jalan

Mandor 

Divisi V (Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton) 

Lapis Pondasi Agregat 
Kelas B 
Mandor 

Agregat B 
Perkerasan Beton 
Semen 
Mandor 

Agregate Kasar 

Joint Sealant 

Kayu Acuan 

Additive 

Batching Plant 
Lapis Pondasi bawah 
Beton Kurus 
Mandor 

Agregate Kasar 

Kayu Acuan 

Batching Plant 

Con. Vibrator 

Baja Tulangan BJ24

Mandor 

Anyaman Kawat Yang 
Dilas (Welded Wire 
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12. Wheel Loader 1.0-1.6 
Unit          1.500.000,00 

13. Tandem Roller 5-8 T Unit          1.500.000,00 
10 T Unit             100.000,00 

17. Water Pump 70-100 
Unit             100.000,00 

19. Pedestrian Roller Unit                50.000,00 

Keselamatan Lalu LS     488.400.000,00 

Divisi II ( Drainase)

Galian Untuk Selokan 
Selokan M3                41.225,00 

Jam                15.625,00 
Pasangan Batu dengan 

M3             620.620,00 

Jam                15.625,00 

Divisi III (Pekerjaan Tanah)

M3                37.815,00 

Jam                15.625,00 

M3             139.165,00 

Jam                15.625,00 

M3                70.000,00 

Penyiapan Badan Jalan M2                  3.580,00 

Jam                15.625,00 

Divisi V (Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton) 

Lapis Pondasi Agregat 
M3             252.595,00 

Jam                15.625,00 

M3             170.000,00 
Perkerasan Beton 

M3          1.315.385,00 

Jam                15.625,00 

M3             177.500,00 

Kg                39.000,00 

M3          1.305.600,00 

Ltr                14.000,00 

Jam             416.100,00 
Lapis Pondasi bawah 

M3             837.635,00 

Jam                15.625,00 

M3             177.500,00 

M3          1.305.600,00 

Jam             416.100,00 

Jam 

Divisi VII (Struktur)

Baja Tulangan BJ24 Kg                10.895,00 

Jam                15.625,00 

Anyaman Kawat Yang 
Dilas (Welded Wire 

Kg                11.085,00 

 

511 

SALINAN 

1.500.000,00              2.500.000,00  

1.500.000,00              2.500.000,00  

100.000,00              2.500.000,00  

100.000,00                    50.000,00  

50.000,00                  100.000,00  

488.400.000,00         496.500.000,00 

Divisi II ( Drainase) 

41.225,00                    41.365,00 

15.625,00                    18.750,00 

620.620,00                  623.470,00 

15.625,00                    18.750,00 

Divisi III (Pekerjaan Tanah) 

37.815,00                    38.570,00 

15.625,00                    18.750,00 

139.165,00                  160.605,00 

15.625,00                    18.750,00 

70.000,00                    85.000,00 

3.580,00                      3.615,00 

15.625,00                    18.750,00 

Divisi V (Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton)  

252.595,00                  262.355,00 

15.625,00                    18.750,00 

170.000,00                  177.000,00 

1.315.385,00              1.503.315,00 

15.625,00                    18.750,00 

177.500,00                  181.500,00 

39.000,00                    70.000,00 

1.305.600,00              1.750.000,00 

14.000,00                    16.000,00 

416.100,00                  516.100,00 

837.635,00                  905.750,00 

15.625,00                    18.750,00 

177.500,00                  181.500,00 

1.305.600,00              1.750.000,00 

416.100,00                  516.100,00 

-                   17.500,00 

Divisi VII (Struktur) 

10.895,00                    11.895,00 

15.625,00                    18.750,00 

11.085,00                    13.020,00 

  

496.500.000,00  

41.365,00  

18.750,00  

623.470,00  

18.750,00  

38.570,00  

18.750,00  

160.605,00  

18.750,00  

85.000,00  

3.615,00  

18.750,00  

262.355,00  

18.750,00  

177.000,00  

1.503.315,00  

18.750,00  

181.500,00  

70.000,00  

1.750.000,00  

16.000,00  

516.100,00  

905.750,00  

18.750,00  

181.500,00  

1.750.000,00  

516.100,00  

17.500,00  

11.895,00  

18.750,00  

13.020,00  



 

Mesh) 

Mandor 

Wire Mesh M6 (2.1 x 5.4)
Dudukan Wire Mesh 
0.34 Kg/m2 Berat 

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor)

Marka Jalan 
Termoplastik 
Mandor 

 

Item Satuan 

Mobilisasi – 
Divisi I 
(Umum) 

LS Rp

Pasangan 
Batu dengan 
Mortar – 
Divisi II 
(Drainase) 

M3 

Saluran 
Tertutup 
Beton 
Bertulang 
Pracetak 
Segmental 
Tipe Persegi 
Ukuran 
Dalam 100 
CM Setara K 
350 – Divisi 
II (Drainase) 

 

Lapis 
Pondasi 
Agregat Kelas 
B – Divisi IV 
(Pelebaran 
Perkerasan 
dan Bahu 
Jalan) 

 

Lapis 
Pondasi 
Agregat Kelas 
B – Divisi V 
(Perkerasan 
Berbutir dan 
Perkerasan 
Beton) 

M3 

Lapis 
Pondasi 
bawah Beton 
Kurus - 
Divisi V 
(Perkerasan 
Berbutir dan 
Perkerasan 
Beton) 

M3 

Beton Mutu 
Sedang 
dengan fc'= 
30 Mpa (K-
350) – Divisi 
VII (Struktur) 

M3 
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Jam                15.625,00 

Wire Mesh M6 (2.1 x 5.4) Kg                  7.580,00 
Dudukan Wire Mesh 

 
Kg 

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor)

M2             153.340,00 

Jam                15.625,00 

(2) 

Hutama Karya

Paket I Paket II 

Rp742.050.000,00 Rp719.950.000,00 

Rp686.572,02 Rp686.575,02 

X Rp4.011.157,28 

X Rp364.478,67 

Rp364.359,47 Rp364.478,67 

Rp1.003.089,03 Rp1.003.092,23 

X Rp1.633.536,48 
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15.625,00                    18.750,00 

7.580,00                      7.605,00 

                      6.600,00 

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor) 

153.340,00                  153.685,00 

15.625,00                    18.750,00 

 PT Hutama Karya (Persero) --- 

Hutama Karya 

Paket III Paket IV 

 Rp912.050.000,00 Rp882.450.000,00

 Rp720.367,02 Rp686.575,02

 Rp4.024.695,19 Rp4.024.695,19

 Rp390.774,95 X 

 Rp390.774,95 Rp364.478,67

 Rp1.049.938,97 Rp1.003.092,23

 Rp1.628.148.94 X 

 

18.750,00  

7.605,00  

6.600,00  

153.685,00  

18.750,00  

  

882.450.000,00 

686.575,02 

19 

67 

Rp1.003.092,23 



 

 
 

Beton Mutu 
Sedang 
dengan fc'= 
20 Mpa (K-
250) - Divisi 
VII (Struktur) 

M3 

Pemeliharaan 
Rutin Batu 
Jalan – Divisi 
X (Pekerjaan 
Pemeliharaan 
Rutin) 

LS Rp

 

Divisi II ( Drainase) 

Galian Untuk Selokan 
Drainase dan Selokan Air 

Pasangan Batu dengan 
Mortar 
Saluran Tertutup Beton 
Bertulang Pracetak 
Segmental Tipe Persegi 
Ukuran Dalam 100 CM 
Setara K 350 

Galian Biasa 

Galian Struktur dengan 
Kedalaman 0-2 Meter 

Galian Perkerasan dengan 
Cold Milling Machine 

Timbunan Biasa 

Penyiapan Badan Jalan 

Lapis Pondasi Agregat 
Kelas B 

Divisi V (Perkerasan 
Berbutir dan Perkerasan 

Beton) 
Lapis Pondasi Agregat 
Kelas B 

Perkerasan Beton Semen 

Lapis Pondasi bawah Beton 
Kurus 

Beton Mutu Sedang dengan 
fc'= 30 Mpa (K-350) 

Beton Mutu Sedang dengan 
fc'= 20 Mpa (K-250) 

Beton Mutu Sedang dengan 
fc'= 15 Mpa (K-175) 

Baja Tulangan BJ24 
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X Rp1.446.032,63 

Rp181.698.625,64 Rp1.80.513.049,95 

(3) 

Satuan 
Brantas Abipraya

Paket 1 Paket 2

M3   31.205,54  31.500,40 

M3 593.815,29  603.410,12 

 
X 1.894.213,71 

 
Divisi III (Pekerjaan Tanah)

 

M3 25.923,70      26.170,60 

 
X 56.892,87 

 
X  759.806,05 

M3     78.666,97      79.605,90 

M2      5.208,15       5.263,42 

 
Divisi IV (Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan)

 

X 
396.593,50

Satuan 
Brantas Abipraya

Paket 1 Paket 2

M3 
394.138,98   419.205,21 

M3 1.441.514,37  
1.399.855,17 

M3 
 

971.788,61 

Divisi VII (Struktur) 

M3 X 1.209.676,92

 
X 1.080.470,87

M3 983.702,11 999.252,21

Kg 9.050,33 9.197,25
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 Rp1.467.010,83 Rp1.446.032,63

 Rp182.824.799,68 Rp181.698.625,64

 PT Brantas Abipraya (Persero)

Brantas Abipraya 

Paket 2 Paket 3 Paket 4

31.500,40  28.835,17  
28.912,99 

603.410,12  582.987,04  607.349,90 

1.894.213,71  1.907.935,23  1.968.426,35 

Divisi III (Pekerjaan Tanah) 

26.170,60      23.962,41      24.027,57 

56.892,87  53.824,05  X 

759.806,05   721.751,43  X 

79.605,90     74.658,96  
74.915,10 

5.263,42        5.096,13        5.111,60 

Divisi IV (Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan) 

396.593,50 396.102,27 X 

Brantas Abipraya 

Paket 2 Paket 3 Paket 4

419.205,21      400.507,36      373.536,77 
           

1.399.855,17  
1.455.423,10    1.461.760,80 

971.788,61  1.004.742,73  1.008.895,06 

1.209.676,92 1.213.637,44 X 

1.080.470,87 1.083.824,29 1.088.927,11

999.252,21 1.001.901,01 X 

9.197,25 9.688,20 9.709,93

  

63 

64 

(Persero) 

Paket 4 

                    
28.912,99  

607.349,90  

1.968.426,35  

24.027,57  

                    
74.915,10  

5.111,60  

Paket 4 

373.536,77  

1.461.760,80  

1.008.895,06  

1.088.927,11 

9.709,93 



 

Anyaman Kawat Yang Dilas 
(Welded Wire Mesh) 

Pasangan Batu 

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Marka Jalan Termoplastik 

Rel Pengaman 

Kerb Pracetak Jenis 1 
(Peninggi/Mountable) 

Perkerasan Blok Beton 
pada Trotoar dan Medan 

Dump Truck, Kapasitas 3-4 
m2 

Motor Grader min 100 PK 

Alat Penggali (Excavator) 80 
- 140 PK 

Penggilas Bervibrasi 5 -8 
Ton 

Divisi X (Pekerjaan 
Pemeliharaan Rutin) 

Pemeliharaan Rutin 
Perkerasan 
Pemeliharaan Rutin Batu 
Jalan 
Pemeliharaan Rutin 
Selokan, Saluran Air, 
Galian dan Timbunan 

Pemeliharaan Rutin 
Perlengkapan Jalan 

Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 
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Kg 10.174,80 9.740,98

M3 821.988,01 797.614,19

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

M2 100.101,99 101.653,07

M1 1.423.787,99 1.442.440,18

M1 120.919,14 124.502,85

M2 159.436,09 159.696,39

Divisi IX (Pekerjaan Harian)

Jam 282.591,43 285.797,90

Jam 344.957,45 348.965,54

Jam 437.310,78 440.517,25

Jam 253.591,87 255.996,72

Satuan 
Brantas Abipraya

Paket 1 Paket 2

LS 183.291.378,64 174.678.909,68

LS 51.959.671,86 49.786.266,52

LS 73.835.344,21 74.749.528,19

LS 5.869.234,68 5.942.904,55

LS 91.360.070,04 91.993.639,52

f) Bahwa

di 

pelaku usaha telah melakukan 

kesengajaan dengan memberikan 

harga penawaran yang

pada paket

ingin dimenangkan.

6) Menjadi 

(Perusahaan 

a) Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan 

secara tegas pada angka 24 

mengenai Evaluasi Dokumen 

Penawaran khususnya dalam poin 

24.1B) menyebutkan: “
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9.740,98 10.181,75 10.184,35

797.614,19 791.044,27 X 

Divisi VIII (Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 

101.653,07 99.807,07 100.248,95

1.442.440,18 1.393.871,87 X 

124.502,85 124.223,24 125.273,83

159.696,39 150.405,08 158.051,79

Divisi IX (Pekerjaan Harian) 

285.797,90 287.142,22 288.073,02

348.965,54 350.645,94 351.809,44

440.517,25 441.861,57 442.792,37

255.996,72 257.004,96 257.703,06

Brantas Abipraya 

Paket 2 Paket 3 Paket 4

174.678.909,68 174.838.296,46 168.196.351,05

49.786.266,52 50.083.485,49 52.892.923,90

74.749.528,19 75.132.802,12 82.937.997,47

5.942.904,55 5.973.790,83 6.594.693,92

91.993.639,52 46.572.903,33 44.547.994,49

Bahwa berdasarkan data tersebut 

 atas, diduga para Terlapor 

pelaku usaha telah melakukan 

kesengajaan dengan memberikan 

harga penawaran yang efisien 

pada paket-paket tertentu yang 

ingin dimenangkan. ----------------- 

Menjadi Perusahaan Pendamping 

erusahaan Pelengkap) ------------------ 

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan 

secara tegas pada angka 24 

mengenai Evaluasi Dokumen 

Penawaran khususnya dalam poin 

24.1B) menyebutkan: “Total harga 

 

10.184,35 

100.248,95 

125.273,83 

158.051,79 

288.073,02 

351.809,44 

442.792,37 

257.703,06 

Paket 4 

168.196.351,05 

52.892.923,90 

82.937.997,47 

6.594.693,92 

44.547.994,49 

berdasarkan data tersebut 

erlapor 

pelaku usaha telah melakukan 

kesengajaan dengan memberikan 

efisien 

paket tertentu yang 

  

endamping 

  

Bahwa dalam standar dokumen 

pengadaan telah dinyatakan 

secara tegas pada angka 24 

mengenai Evaluasi Dokumen 

Penawaran khususnya dalam poin 

Total harga 
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penawaran setelah koreksi 

aritmatik 

total HPS, dinyatakan gugur

kecuali pada pelelangan metode 

dua tahap atau pada pelelangan 

terbatas yang memasukkan 

penawaran harga kurang dari 3 

peserta

b) Bahwa meskipun telah terdapat 

ketentuan 

Terlapor V tetap mengajukan 

harga penawaran di atas HPS;

c) Penawaran harga yang di atas 

HPS yang dimaksud adalah

d) Bahwa berdasarkan bukti 

diduga terdapat unsur 

kesengajaan yang dil

Terlapor III dan Terlapor V dengan 

membuat harga penawaran 

atas

perusahaan pendamping;

e) Bahwa peran perusahaan 

pendamping dalam perkara aquo 

menjadi sangat penting agar 

tender terhindar dari pelelangan 

gagal, dimana

terjadi ketika harga penawaran 

kurang dari 3 peserta.

7) Adanya Pemilihan Paket Tender

i. Bahwa bukti adanya pemilihan 

paket telah diuraikan dalam 
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penawaran setelah koreksi 

aritmatik yang melebihi nilai 

total HPS, dinyatakan gugur

kecuali pada pelelangan metode 

dua tahap atau pada pelelangan 

terbatas yang memasukkan 

penawaran harga kurang dari 3 

peserta”;  ----------------------------- 

Bahwa meskipun telah terdapat 

ketentuan di atas, Terlapor III dan 

Terlapor V tetap mengajukan 

harga penawaran di atas HPS; ---- 

Penawaran harga yang di atas 

HPS yang dimaksud adalah ------- 

Bahwa berdasarkan bukti di atas, 

diduga terdapat unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh 

Terlapor III dan Terlapor V dengan 

membuat harga penawaran di 

atas HPS sebagai upaya menjadi 

perusahaan pendamping; ---------- 

Bahwa peran perusahaan 

pendamping dalam perkara aquo 

menjadi sangat penting agar 

tender terhindar dari pelelangan 

gagal, dimana hal tersebut dapat 

terjadi ketika harga penawaran 

kurang dari 3 peserta. -------------- 

Pemilihan Paket Tender -------- 

Bahwa bukti adanya pemilihan 

paket telah diuraikan dalam 

  

penawaran setelah koreksi 

yang melebihi nilai 

total HPS, dinyatakan gugur 

kecuali pada pelelangan metode 

dua tahap atau pada pelelangan 

terbatas yang memasukkan 

penawaran harga kurang dari 3 

  

Bahwa meskipun telah terdapat 

, Terlapor III dan 

Terlapor V tetap mengajukan 

  

Penawaran harga yang di atas 

  

 

, 

diduga terdapat unsur 

akukan oleh 

Terlapor III dan Terlapor V dengan 

di 

HPS sebagai upaya menjadi 

  

Bahwa peran perusahaan 

pendamping dalam perkara aquo 

menjadi sangat penting agar 

tender terhindar dari pelelangan 

hal tersebut dapat 

terjadi ketika harga penawaran 

  

  

Bahwa bukti adanya pemilihan 

paket telah diuraikan dalam 
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angka 12 mengenai Adanya 

Pemilihan Paket;

ii. Bahwa bukti dokumen berupa 

surat berita acara klar

teknis dan harga merupakan 

bukti langsung terjadinya 

kesepakatan pemilihan paket;

iii. Bahwa para Terlapor pelaku 

usaha memiliki kesamaan prilaku 

yaitu, kesamaan hanya memiliki 1 

paket Daftar Personil Inti, 

kesamaan hanya memiliki 1 paket 

peralatan uta

harga penawaran 94% terhadap 

HPS ketika dinyatakan sebagai 

pemenang;

iv. Bahwa berdasarkan teori bid 

rotation diartikan sebagai 

effect a form of market allocation 

where competitors are entitled to 

their “fair share” of the industry 

profits

dilakukan dengan modus seluruh 

peserta tender mengajukan 

penawaran yang hampir sama, 

biasanya menyesuaikan dengan 

harga yang disyaratkan 

price)

Skema ini menyia

banyak keuntungan potensial dari 

persek

pemenangnya tidak mungkin 

jatuh pada penawar dengan 

penaksiran tertinggi. Masing

masing peserta memiliki 

kecenderungan kuat untuk 
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angka 12 mengenai Adanya 

Pemilihan Paket; --------------------- 

Bahwa bukti dokumen berupa 

surat berita acara klarifikasi 

teknis dan harga merupakan 

bukti langsung terjadinya 

kesepakatan pemilihan paket; ---- 

Bahwa para Terlapor pelaku 

usaha memiliki kesamaan prilaku 

yaitu, kesamaan hanya memiliki 1 

paket Daftar Personil Inti, 

kesamaan hanya memiliki 1 paket 

peralatan utama dan kesamaan 

harga penawaran 94% terhadap 

HPS ketika dinyatakan sebagai 

pemenang; ---------------------------- 

Bahwa berdasarkan teori bid 

rotation diartikan sebagai “in 

effect a form of market allocation 

where competitors are entitled to 

their “fair share” of the industry 

profits”. Persekongkolan 

dilakukan dengan modus seluruh 

peserta tender mengajukan 

penawaran yang hampir sama, 

biasanya menyesuaikan dengan 

harga yang disyaratkan (reserve 

price) atau yang mendekati. 

Skema ini menyia-nyiakan 

banyak keuntungan potensial dari 

persekongkolan karena 

pemenangnya tidak mungkin 

jatuh pada penawar dengan 

penaksiran tertinggi. Masing-

masing peserta memiliki 

kecenderungan kuat untuk 

 

angka 12 mengenai Adanya 

  

Bahwa bukti dokumen berupa 

ifikasi 

teknis dan harga merupakan 

bukti langsung terjadinya 

  

Bahwa para Terlapor pelaku 

usaha memiliki kesamaan prilaku 

yaitu, kesamaan hanya memiliki 1 

paket Daftar Personil Inti, 

kesamaan hanya memiliki 1 paket 

ma dan kesamaan 

harga penawaran 94% terhadap 

HPS ketika dinyatakan sebagai 

  

Bahwa berdasarkan teori bid 

“in 

effect a form of market allocation 

where competitors are entitled to 

their “fair share” of the industry 

. Persekongkolan 

dilakukan dengan modus seluruh 

peserta tender mengajukan 

penawaran yang hampir sama, 

biasanya menyesuaikan dengan 

(reserve 

atau yang mendekati. 

nyiakan 

banyak keuntungan potensial dari 

ongkolan karena 

pemenangnya tidak mungkin 

jatuh pada penawar dengan 

-

masing peserta memiliki 

kecenderungan kuat untuk 
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mengajukan penawaran sedikit 

lebih tinggi daripada harga yang 

telah disetujui dan memenangkan 

tendernya;

v. Bahw

berulang 

terdapat lebih banyak ruang 

untuk komplotan tender 

melakukan persekongkolan. Cara 

yang paling sederhana ialah 

anggota komplotan saling 

bergiliran, dengan masing

sebagai penawar tunggal 

bidder)

ditentukan atau Skema tender 

bergilir 

canggih berupa peserta tender 

berkomunikasi satu sama lain 

terkait bagian

dimenangkan;

vi. Bahwa dalam perkara 

modus persekongkolan tender 

yang juga 

adanya perilaku para Terlapor 

pelaku usaha sebagai bentuk 

persekongkolan 

Tender sampul didesain untuk 

memberikan penampakan seolah

olah terjadi persaingan murni. 

Pelaku usaha setuju untuk 

mengajukan penawaran yang 

melibat

antara hal

(1) 
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mengajukan penawaran sedikit 

lebih tinggi daripada harga yang 

telah disetujui dan memenangkan 

tendernya; ---------------------------- 

Bahwa dalam lelang yang 

berulang (repetitive auction), 

terdapat lebih banyak ruang 

untuk komplotan tender 

melakukan persekongkolan. Cara 

yang paling sederhana ialah 

anggota komplotan saling 

bergiliran, dengan masing-masing 

sebagai penawar tunggal (sole 

bidder) di dalam lelang yang 

ditentukan atau Skema tender 

bergilir (bid rotation) yang lebih 

canggih berupa peserta tender 

berkomunikasi satu sama lain 

terkait bagian-bagian yang ingin 

dimenangkan; ------------------------ 

Bahwa dalam perkara a quo

modus persekongkolan tender 

yang juga dapat terlihat dari 

adanya perilaku para Terlapor 

pelaku usaha sebagai bentuk 

persekongkolan cover bidding, 

Tender sampul didesain untuk 

memberikan penampakan seolah-

olah terjadi persaingan murni. 

Pelaku usaha setuju untuk 

mengajukan penawaran yang 

melibatkan paling tidak satu di 

antara hal-hal berikut: ------------- 

 Peserta tender pesaing setuju 

untuk mengajukan 

penawaran yang lebih tinggi 

  

mengajukan penawaran sedikit 

lebih tinggi daripada harga yang 

telah disetujui dan memenangkan 

  

a dalam lelang yang 

, 

terdapat lebih banyak ruang 

untuk komplotan tender 

melakukan persekongkolan. Cara 

yang paling sederhana ialah 

anggota komplotan saling 

masing 

(sole 

di dalam lelang yang 

ditentukan atau Skema tender 

yang lebih 

canggih berupa peserta tender 

berkomunikasi satu sama lain 

bagian yang ingin 

  

a quo 

modus persekongkolan tender 

dapat terlihat dari 

adanya perilaku para Terlapor 

pelaku usaha sebagai bentuk 

, 

Tender sampul didesain untuk 

-

olah terjadi persaingan murni. 

Pelaku usaha setuju untuk 

mengajukan penawaran yang 

kan paling tidak satu di 

  

Peserta tender pesaing setuju 

untuk mengajukan 

penawaran yang lebih tinggi 



   

halaman 218 dari 511

(2) 

(3) 

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol 

terpenuhi --------------------------------

c. Pelaku Usaha lain dan/a

dengan Pelaku Usaha Lain

Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain

adalah pihak yang 

yang terlibat dalam proses tender yang 

melakukan persekongkolan 

mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara dalam Pasal 1 Angka 13

adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang 

diduga melakukan pelanggaran. 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terlapor 

merupakan subjek hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran Undang

Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum 

subjek hukum memiliki pengertian segala 

sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak 

kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang 
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daripada penawaran dari 

peserta tender yang telah 

dipersiapkan untuk menjadi 

pemenang; ---------------------- 

 Penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang diketahui 

terlalu tinggi untuk diterima, 

atau ------------------------------ 

 Penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang berisi syarat 

khusus yang diketahui tidak 

akan dapat diterima oleh 

pembeli/panitia tender. ------- 

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol 

---------------------------------------------- 

Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait 

dengan Pelaku Usaha Lain ------------------------- 

yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain

yang terkait dengan pelaku usaha 

terlibat dalam proses tender yang 

melakukan persekongkolan dengan cara 

mengatur dan atau menentukan pemenang 

der sehingga dapat mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat. -------- 

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor 

adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang 

ukan pelanggaran.  ------------------ 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terlapor 

merupakan subjek hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum 

subjek hukum memiliki pengertian segala 

sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan 

kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang 

 

daripada penawaran dari 

peserta tender yang telah 

dipersiapkan untuk menjadi 

  

enawar pesaing mengajukan 

diketahui 

terlalu tinggi untuk diterima, 

  

Penawar pesaing mengajukan 

penawaran yang berisi syarat 

usus yang diketahui tidak 

akan dapat diterima oleh 

  

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol 

  

Pihak yang terkait 

  

yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain 

terkait dengan pelaku usaha 

terlibat dalam proses tender yang 

dengan cara 

mengatur dan atau menentukan pemenang 

der sehingga dapat mengakibatkan 

  

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

, Terlapor 

adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang 

  

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terlapor 

merupakan subjek hukum yang diduga 

Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum 

subjek hukum memiliki pengertian segala 

dan 

kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang 



 

 
 

No Panitia Tender / Nama

1. Dian Eka Widiantara, S.IP/
19761025 200212 1 002

2. Jajat Hidayat, A.Md/
19770707 200112 1 007

3. Arrizq Akbar, S.Sos/
19750329 199903 1 004

4 Thian Fitriana, S.IP/
19790415 200112 1 003

5 H. Angga Sofyan Lutfi, SE/
19821029 201101 1 001
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termasuk dalam pengertian subyek hukum 

ialah Manusia atau orang (

dan Badan Hukum (

menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia 

Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, 

sehingga setiap

dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek 

hukum atau pihak lain dalam perkara 

adalah: --------------------------------

Panitia Tender / Nama Pangkat/Gol

Dian Eka Widiantara, S.IP/ 
19761025 200212 1 002 

Penata Muda/IIIa

Jajat Hidayat, A.Md/ 
19770707 200112 1 007 

Penata Muda Tk.I/IIIb

Arrizq Akbar, S.Sos/ 
19750329 199903 1 004 

Penata Muda/IIIa

Thian Fitriana, S.IP/ 
19790415 200112 1 003 

Penata Muda Tk.I/IIIb

H. Angga Sofyan Lutfi, SE/ 
19821029 201101 1 001 

Penata Muda/IIIa

Bahwa Panitia/Pokja diduga telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan 

membuat kebijakan yang menguntungkan para 

Terlapor pelaku usaha dalam memenangan 

tender a quo sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam fakta lain angka 7 mengenai hasil 

evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

pengadaan. --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang 

terkait dengan pelaku usaha terpenuhi

d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan 

Pemenang Tender

Bahwa pengaturan pemenang dalam perkara 

quo dilakukan dengan cara

i. Pokja yang dibentuk bukanlah orang yang 

memiliki pemahaman dan pengetahuan 

secara teknik;

ii. Membuat persyaratan General 

Superintendent untuk tender 
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termasuk dalam pengertian subyek hukum 

ialah Manusia atau orang (Naturlijke Person) 

dan Badan Hukum (RechtPerson). Bahwa 

menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia 

Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, 

sehingga setiap perbuataannya harus 

dipertanggungjawabkan secara hukum. --------- 

Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek 

hukum atau pihak lain dalam perkara a quo

------------------------------------------------- 

Pangkat/Gol Penugasan 

Penata Muda/IIIa 
Ketua 

Penata Muda Tk.I/IIIb 
Sekretaris 

Penata Muda/IIIa 
Anggota 

Penata Muda Tk.I/IIIb 
Anggota 

Penata Muda/IIIa 
Anggota 

Bahwa Panitia/Pokja diduga telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan 

membuat kebijakan yang menguntungkan para 

Terlapor pelaku usaha dalam memenangan 

sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam fakta lain angka 7 mengenai hasil 

evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

-------------------------------------------- 

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang 

terkait dengan pelaku usaha terpenuhi ---------- 

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan 

er ------------------------------------ 

Bahwa pengaturan pemenang dalam perkara a 

dilakukan dengan cara-cara sebagi berikut: 

Pokja yang dibentuk bukanlah orang yang 

memiliki pemahaman dan pengetahuan 

secara teknik; ----------------------------------- 

Membuat persyaratan General 

Superintendent untuk tender a quo dengan 

  

termasuk dalam pengertian subyek hukum 

) 

). Bahwa 

menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia 

Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, 

perbuataannya harus 

  

Bahwa berdasarkan pengertian di atas subjek 

a quo 

  

Bahwa Panitia/Pokja diduga telah melakukan 

persekongkolan tender vertikal dengan 

membuat kebijakan yang menguntungkan para 

Terlapor pelaku usaha dalam memenangan 

sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam fakta lain angka 7 mengenai hasil 

evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

  

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang 

  

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan 

  

a 

  

Pokja yang dibentuk bukanlah orang yang 

memiliki pemahaman dan pengetahuan 

  

Membuat persyaratan General 

dengan 



 

8. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban 
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persyaratan yang tinggi, yaitu S2 Teknik 

Sipil dengan SKA Utama Jalan dan 

Manajemen, yang hanya dimiliki oleh 

kontraktor besar dengan sumber daya 

manusia yang terbatas;

iii. Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Gadjah 

Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, 

M.T., IPU. dalam Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 9 Oktober 2018 menyatakan untuk 

tender pekerjaan yang kompleks 

seharusnya Pokja menetapkan persyaratan 

Tenaga Ahli berdasarkan Sertifikasi 

Keahlian, bukan be

ijazah S2; --------------------------------

 
gator 

Terkait dengan kompleksitas proyek terkait tenaga ahli, 
proyek jalan seperti apa yang membutuhkan kualifikasi 
tenaga ahli S2 teknik dalam hal kompleksitas suatu proyek, 
apakah sebenarnya dalam pembangunan proyek jalan, 
kualifikasi S1 teknik sudah bis
proyek? 
Bicara tenaga kerja ada 2 kelompok, ada tenaga ahli dan 
ada tenaga terampil. Tenaga ahli diperlukan khusus dalam 
jasa konsultan.  Kontraktor tidak bicara tenaga ahli, 
walaupun saya ahli tehnik jalan utama, kalau
dunia kontraktor, saya bukan ahli jalan utama disitu karena 
harga diri saya ada dalam 1 kubik beton, 1 kubik timbunan, 
dan 1 ton beton aspal. Kalau saya sebagai konsultan maka 
harga diri saya ada dalam satuan billing rate, misal billing 
rate 75 juta per bulan. 
Kalau di dalam kontraktor tidak ada pengaturan keahlian, 
yang diutamakan adalah ketrampilannya, hanya saja 
tantangan kita saat ini dalam jasa konstruksi terkait 
sertifikasi keahlian dan keterampilan sampai saat ini belum 
ditertibkan dengan baik. Dalam dunia kontraktor tidak 
diperlukan dia harus S1 atau S2 yang utama adalah 
ketrampilannya, walaupun S2 dari Inggris atau dari Amerika 
kalau dia tidak berpengalaman mengelola proyek maka dia 
tidak dapat profesional dalam mengelola risiko. Seoran
harus dapat menilai, menyalahkan, memberikan solusi. 
Kalau mengenai persyaratan minimal memimpin proyek 
harus engineer itu sangat tepat. 
harus S2 dan sebagainya, menurut saya tidak harus
ini pemerintah sudah mengatur da
keinsinyuran, bahwa seorang Ahli tidak bisa 
menandatangani gambar kalau dia bukan insinyur, 
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persyaratan yang tinggi, yaitu S2 Teknik 

Sipil dengan SKA Utama Jalan dan 

Manajemen, yang hanya dimiliki oleh 

kontraktor besar dengan sumber daya 

manusia yang terbatas; ------------------------ 

Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Gadjah 

Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, 

T., IPU. dalam Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 9 Oktober 2018 menyatakan untuk 

tender pekerjaan yang kompleks 

seharusnya Pokja menetapkan persyaratan 

Tenaga Ahli berdasarkan Sertifikasi 

Keahlian, bukan berdasarkan kualifikasi 

---------------------------------------- 

Terkait dengan kompleksitas proyek terkait tenaga ahli, 
proyek jalan seperti apa yang membutuhkan kualifikasi 
tenaga ahli S2 teknik dalam hal kompleksitas suatu proyek, 
apakah sebenarnya dalam pembangunan proyek jalan, 
kualifikasi S1 teknik sudah bisa dipercaya untuk memimpin 

Bicara tenaga kerja ada 2 kelompok, ada tenaga ahli dan 
ada tenaga terampil. Tenaga ahli diperlukan khusus dalam 
jasa konsultan.  Kontraktor tidak bicara tenaga ahli, 
walaupun saya ahli tehnik jalan utama, kalau saya masuk  
dunia kontraktor, saya bukan ahli jalan utama disitu karena 
harga diri saya ada dalam 1 kubik beton, 1 kubik timbunan, 
dan 1 ton beton aspal. Kalau saya sebagai konsultan maka 
harga diri saya ada dalam satuan billing rate, misal billing 

Kalau di dalam kontraktor tidak ada pengaturan keahlian, 
yang diutamakan adalah ketrampilannya, hanya saja 
tantangan kita saat ini dalam jasa konstruksi terkait 
sertifikasi keahlian dan keterampilan sampai saat ini belum 

n baik. Dalam dunia kontraktor tidak 
diperlukan dia harus S1 atau S2 yang utama adalah 
ketrampilannya, walaupun S2 dari Inggris atau dari Amerika 
kalau dia tidak berpengalaman mengelola proyek maka dia 
tidak dapat profesional dalam mengelola risiko. Seorang ahli 
harus dapat menilai, menyalahkan, memberikan solusi. 
Kalau mengenai persyaratan minimal memimpin proyek 

itu sangat tepat. Namun jika persyaratan  
harus S2 dan sebagainya, menurut saya tidak harus. Saat 
ini pemerintah sudah mengatur dalam undang undang 
keinsinyuran, bahwa seorang Ahli tidak bisa 
menandatangani gambar kalau dia bukan insinyur, 

 

persyaratan yang tinggi, yaitu S2 Teknik 

Sipil dengan SKA Utama Jalan dan 

Manajemen, yang hanya dimiliki oleh 

kontraktor besar dengan sumber daya 

  

Bahwa Ahli Teknik Sipil Universitas Gadjah 

Mada, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, 

T., IPU. dalam Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 9 Oktober 2018 menyatakan untuk 

tender pekerjaan yang kompleks 

seharusnya Pokja menetapkan persyaratan 

Tenaga Ahli berdasarkan Sertifikasi 

rdasarkan kualifikasi 

  



 

 
 

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator
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makanya sekarang sarjana tehnik harus dilengkapi dengan 
Insinyur. Saya insinyur sejak 1988, ternyata ijazah saya 
bukan insinyur. UU 11/2014 tentan
mengatur  ketentuan yang baru bahwa gelar insinyur wajib 
tertera di Ijazah untuk semua tenaga keahlian. Berdasarkan 
tuntutan UU tersebut maka saya mengikuti kuliah 
keinsinyuran dan dinyatakan lulus sehinga saya memiliki 
ijazah insinyur dengan tandatangan Rektor UGM. 
Kontraktor tidak harus S2, minimal 
berpengalaman memanage proyek. Jika konsultan pengawas 
dinilai hanya jenjang ijazahnya ini suatu kekeliruan besar. 
Kalau pekerjaan dalam bidang jalan maka tenaga kerjanya 
harus memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan yang 
dikeluarkan dalam Asosiasi Profesi yang dilindungi oleh 
undang undang. Jadi sebenarnya di dalam persyaratan di 
dunia jasa kontraktor bukan patokan harus S2
terpenting jenjang S1 yang memiliki pengalaman sekian 
tahun dibuktikan dengan sertifikat kerja dan ketera
owner, hal itu lebih memiliki legalisasi keahlian daripada 
sekedar monumental ijazah S2

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

iv. Bahwa para Terlapor pelaku usaha dengan 

sengaja mengikuti 4 paket tender aquo 

meskipun tidak memiliki persyaratan 

Daftar Personil Inti untuk 4 paket;

v. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen 

Penawaran dan Keterangan Saksi, para 

Terlapor pelaku usaha hanya dapat 

memenangkan 1 paket karena hanya 

memiliki 1 paket daftar personil inti 

(tenaga ahli) dan 1 paket peralatan utama;

vi. Bahwa para T

memberikan harga penawaran yang efisien 

terhadap paket tender yang dimenangkan 

(94% dari HPS) dan memberikan harga 

penawaran yang sangat tinggi (lebih dari 

96%) bahkan beberapa memberikan harga 

penawaran melibihi HPS;

vii. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Sdri. Siti Anisah dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Oktober 

2018 menyatakan dalam perkara 
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makanya sekarang sarjana tehnik harus dilengkapi dengan 
Insinyur. Saya insinyur sejak 1988, ternyata ijazah saya 
bukan insinyur. UU 11/2014 tentang Keinsinyuran telah 
mengatur  ketentuan yang baru bahwa gelar insinyur wajib 
tertera di Ijazah untuk semua tenaga keahlian. Berdasarkan 
tuntutan UU tersebut maka saya mengikuti kuliah 
keinsinyuran dan dinyatakan lulus sehinga saya memiliki 

dengan tandatangan Rektor UGM. 
tor tidak harus S2, minimal engineer asalkan 

berpengalaman memanage proyek. Jika konsultan pengawas 
dinilai hanya jenjang ijazahnya ini suatu kekeliruan besar. 
Kalau pekerjaan dalam bidang jalan maka tenaga kerjanya 
harus memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan yang 

Asosiasi Profesi yang dilindungi oleh 
undang undang. Jadi sebenarnya di dalam persyaratan di 
dunia jasa kontraktor bukan patokan harus S2, tetapi yang 
terpenting jenjang S1 yang memiliki pengalaman sekian 
tahun dibuktikan dengan sertifikat kerja dan keterangan 
owner, hal itu lebih memiliki legalisasi keahlian daripada 
sekedar monumental ijazah S2. 

Bahwa para Terlapor pelaku usaha dengan 

sengaja mengikuti 4 paket tender aquo 

meskipun tidak memiliki persyaratan 

Daftar Personil Inti untuk 4 paket; ---------- 

Bahwa berdasarkan bukti Dokumen 

Penawaran dan Keterangan Saksi, para 

Terlapor pelaku usaha hanya dapat 

memenangkan 1 paket karena hanya 

memiliki 1 paket daftar personil inti 

(tenaga ahli) dan 1 paket peralatan utama; 

ahwa para Terlapor pelaku usaha 

memberikan harga penawaran yang efisien 

terhadap paket tender yang dimenangkan 

(94% dari HPS) dan memberikan harga 

penawaran yang sangat tinggi (lebih dari 

96%) bahkan beberapa memberikan harga 

penawaran melibihi HPS; ---------------------- 

Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Sdri. Siti Anisah dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Oktober 

2018 menyatakan dalam perkara 

  

Bahwa para Terlapor pelaku usaha dengan 

sengaja mengikuti 4 paket tender aquo 

meskipun tidak memiliki persyaratan 

  

Bahwa berdasarkan bukti Dokumen 

Penawaran dan Keterangan Saksi, para 

Terlapor pelaku usaha hanya dapat 

memenangkan 1 paket karena hanya 

memiliki 1 paket daftar personil inti 

  

erlapor pelaku usaha 

memberikan harga penawaran yang efisien 

terhadap paket tender yang dimenangkan 

(94% dari HPS) dan memberikan harga 

penawaran yang sangat tinggi (lebih dari 

96%) bahkan beberapa memberikan harga 

  

Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Sdri. Siti Anisah dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Oktober 

2018 menyatakan dalam perkara 
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persaingan semu kesepakatan salah satu 

pelaku usaha akan menjadi pemenang 

telah diatur “seolah

sebagai berikut:

11. Pertanyaan 
Investigator

Jawaban

                                      (Penebalan dilakukan oleh tim

viii. Bahwa proses pemilihan penggunaan 

tenaga ahli dalam proses klarifikasi tidak 

terdapat pelaku usaha yang bersaing 

dalam 1 paket yang sama. Masing

pelaku usaha memilih paket yang berbeda 

dengan pelaku usaha pesaing menunjukan 

telah adanya pengaturan;

ix. Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Sdri. Siti Anisah juga menegaskan 

kesepakatan dalam persekongkolan dapat 

dilakukan secara diam

berupa persesuaian tindakan, sebagai 

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

28. Pertanyaan 
Kuasa 
Hukum TII
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persaingan semu kesepakatan salah satu 

pelaku usaha akan menjadi pemenang 

telah diatur “seolah-olah berkompetisi”, 

ai berikut: --------------------------------- 

Pertanyaan 
Investigator 

Apakah bisa saudara ahli 
jelaskan secara singkat 
mengenai persaiangan 
semu dalam 
persekongkolan tender? 

Jawaban Persaiangan semu ini 
seolah-olah terjadi 
persaiangan dengan 
proses tender  tetapi 
sesungguhnya 
dibelakangnya telah 
terjadi kesepakatan, salah 
satu pelaku usaha akan 
menjadi pemenangnya, 
seolah-olah berkopetisi, 
tetapi dibelakangnya 
sudah mempunyai 
kesepakatan dengan 
peserta tender. 

Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa proses pemilihan penggunaan 

tenaga ahli dalam proses klarifikasi tidak 

terdapat pelaku usaha yang bersaing 

dalam 1 paket yang sama. Masing-masing 

pelaku usaha memilih paket yang berbeda 

dengan pelaku usaha pesaing menunjukan 

ya pengaturan; --------------------- 

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Sdri. Siti Anisah juga menegaskan 

kesepakatan dalam persekongkolan dapat 

dilakukan secara diam-diam, bentuknya 

berupa persesuaian tindakan, sebagai 

------------------------------------------- 

Pertanyaan 
Kuasa 
Hukum TII 

Bentuknya bagaimana 
kesepakatan secara diam-
diam? 

 

persaingan semu kesepakatan salah satu 

pelaku usaha akan menjadi pemenang 

olah berkompetisi”, 

  

Bahwa proses pemilihan penggunaan 

tenaga ahli dalam proses klarifikasi tidak 

terdapat pelaku usaha yang bersaing 

masing 

pelaku usaha memilih paket yang berbeda 

dengan pelaku usaha pesaing menunjukan 

  

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, 

Sdri. Siti Anisah juga menegaskan 

kesepakatan dalam persekongkolan dapat 

diam, bentuknya 

berupa persesuaian tindakan, sebagai 
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Jawaban

                                         (Penebalan dilakukan oleh tim Investigator)

x. Bahwa dengan demikian pengaturan 

pemenang tender 

mulai dari proses perencanaan, proses 

pemasukan dokumen penawaran dan 

proses evaluasi tender telah mengarah 

untuk memenangkan pelaku usaha 

tertentu pada paket tertentu.

Bahwa dengan demikian unsur mengatur 

dan/atau menentukan terpenuhi

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang 

larangan persekongkolan tender Undang

Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, yang dimaksud dengan unsur 

persaingan usaha tidak sehat adalah:

“persaingan antara pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
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Jawaban Bentuknya persesuaian 
tindakan, misal 1 orang 
mengajukan penawaran 
dia akan mengikuti, sering 
kali dalam hal ini 
datangnya dari pemberi 
kerja kemudian 
membocorkan atau 
memberitahukan yang lain 
yang belum memasukan 
begitu juga bisa, itu 
merupakan perbuatan 
yang melawan hukum 
tidak harus dia melakukan 
pertemuan dan dia 
membuat perjanjian 
secara tertulis tetapi bisa 
juga dengan bantuan 
pihak ketiga atau satu 
melakukan perbuatan 
yang lain dan yang lain 
mengikutinya conserted 
action terjadi di situ. 

(Penebalan dilakukan oleh tim Investigator) 

Bahwa dengan demikian pengaturan 

pemenang tender a quo sudah terlihat 

mulai dari proses perencanaan, proses 

pemasukan dokumen penawaran dan 

proses evaluasi tender telah mengarah 

untuk memenangkan pelaku usaha 

tentu pada paket tertentu. ----------------- 

Bahwa dengan demikian unsur mengatur 

dan/atau menentukan terpenuhi ------------ 

Persaingan Usaha Tidak Sehat ------------ 

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang 

larangan persekongkolan tender Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, yang dimaksud dengan unsur 

persaingan usaha tidak sehat adalah: ------------ 

“persaingan antara pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

  

 

Bahwa dengan demikian pengaturan 

sudah terlihat 

mulai dari proses perencanaan, proses 

pemasukan dokumen penawaran dan 

proses evaluasi tender telah mengarah 

untuk memenangkan pelaku usaha 

  

Bahwa dengan demikian unsur mengatur 

  

  

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang 

-

Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, yang dimaksud dengan unsur 

  

“persaingan antara pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau 



 

11.11 Dampak Persaingan

11.11.1

11.11.2
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melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha”   --------------------------------

Bahwa tindakan Terlapor  I, II, III, IV dan V 

sebagaimana telah diuraikan dalam analisa 

persekongkolan horizontal di atas, merupakan 

tindakan yang tidak jujur dan menghambat 

persaingan usaha. Bahwa kelancaran 

perbuatan persekongkolan horizontal tersebut 

di atas tidak terlepas dari tindakan Terlapor I 

yang telah memfasilitasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung terjadinya 

persekongkolan horizontal sebagaimana telah 

diuraikan dalam analisa persekongkolan 

vertikal di atas merupakan tindakan yang 

melanggar hukum dan menghambat persaingan 

usaha. --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur persaingan 

usaha tidak sehat terpenuhi

Dampak Persaingan --------------------------------

11.11.1 Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang 

dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau 

peserta tender dengan Pokja secara jelas telah 

mengakibatkan persaingan usaha yang tid

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

setidak-tidaknya menciptakan persaingan semu 

yang berakibat pada tidak adanya tingkat 

persaingan dalam ten

11.11.2 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim 

Investigator, terdapat potensi kerugian negara 

akibat adanya persengkongkolan tender 

Kerugian yang dimaksud adalah adanya selisih 

harga penawaran terendah dengan pemenang pada 

Paket III dan Paket IV, sebagai berikut:
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melawan hukum atau menghambat persaingan 

------------------------------------------------ 

Bahwa tindakan Terlapor  I, II, III, IV dan V 

mana telah diuraikan dalam analisa 

persekongkolan horizontal di atas, merupakan 

tindakan yang tidak jujur dan menghambat 

persaingan usaha. Bahwa kelancaran 

perbuatan persekongkolan horizontal tersebut 

tidak terlepas dari tindakan Terlapor I 

lah memfasilitasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung terjadinya 

persekongkolan horizontal sebagaimana telah 

diuraikan dalam analisa persekongkolan 

vertikal di atas merupakan tindakan yang 

melanggar hukum dan menghambat persaingan 

-------------------------------------------------- 

an demikian unsur persaingan 

usaha tidak sehat terpenuhi ----------------------- 

--------------------------------------------------- 

terjadinya tindakan persekongkolan yang 

dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau 

peserta tender dengan Pokja secara jelas telah 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

tidaknya menciptakan persaingan semu 

yang berakibat pada tidak adanya tingkat 

persaingan dalam tender tersebut; --------------------- 

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim 

Investigator, terdapat potensi kerugian negara 

akibat adanya persengkongkolan tender a quo. 

Kerugian yang dimaksud adalah adanya selisih 

harga penawaran terendah dengan pemenang pada 

t IV, sebagai berikut: --------------- 

 

melawan hukum atau menghambat persaingan 

  

Bahwa tindakan Terlapor  I, II, III, IV dan V 

mana telah diuraikan dalam analisa 

persekongkolan horizontal di atas, merupakan 

tindakan yang tidak jujur dan menghambat 

persaingan usaha. Bahwa kelancaran 

perbuatan persekongkolan horizontal tersebut 

tidak terlepas dari tindakan Terlapor I 

lah memfasilitasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung terjadinya 

persekongkolan horizontal sebagaimana telah 

diuraikan dalam analisa persekongkolan 

vertikal di atas merupakan tindakan yang 

melanggar hukum dan menghambat persaingan 

  

an demikian unsur persaingan 

  

  

terjadinya tindakan persekongkolan yang 

dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau 

peserta tender dengan Pokja secara jelas telah 

ak sehat 

dalam proses tender itu sendiri karena merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau 

tidaknya menciptakan persaingan semu 

yang berakibat pada tidak adanya tingkat 

  

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tim 

Investigator, terdapat potensi kerugian negara 

. 

Kerugian yang dimaksud adalah adanya selisih 

harga penawaran terendah dengan pemenang pada 

  



 

 
 

                   

 

11.11.3

11.12 Kesimpulan

Berdasarkan

dan analisa

sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

menyimpulkan dan menyatakan

11.12.1
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Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat potensi 

kerugian Negara sebesar 

Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta 

Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)

11.11.3 Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan

tender (sebagaimana telah diuraikan dalam poin 13 

mengenai fakta lain (pasca tender), karena tender 

dilakukan dengan proses persekongkolan akibatnya 

baik dari pemberi pekerjaan dan penerima 

pekerjaan tidak melakukan gugatan atau keberatan 

atas ketidaksesuaian pekerjaan. Kontraktor tidak 

melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam 

kontrak penunjukan pemenang dikarenakan lahan 

yang belum bebas, penyedia menerima hasil 

pekerjaan aspal yang semestinya pekerjaan beton.

Kesimpulan --------------------------------

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan 

dan analisa pemenuhan unsur Pasal 22

sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

menyimpulkan dan menyatakan

11.12.1 Bahwa Terlapor I: Pokja ULP/Panitia  Pengadaan 

Pembangunan Jalan Pakupatan

Palima-Ps. Teneng, Jalan Sp. Muncul

Pajajaran-Otista dan Jalan Hasyim Ashari APBD 

Prov. Banten TA 2015, Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Provinsi Banten, Terlapor II: PT

(Persero), Tbk., Terlapor III: PT

(Persero), Terlapor IV: PT
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Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat potensi 

kerugian Negara sebesar Rp3.479.303.000,00 (Tiga 

ar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta 

Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)   ------------------------- 

Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen 

tender (sebagaimana telah diuraikan dalam poin 13 

mengenai fakta lain (pasca tender), karena tender 

dilakukan dengan proses persekongkolan akibatnya 

baik dari pemberi pekerjaan dan penerima 

pekerjaan tidak melakukan gugatan atau keberatan 

idaksesuaian pekerjaan. Kontraktor tidak 

melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam 

kontrak penunjukan pemenang dikarenakan lahan 

yang belum bebas, penyedia menerima hasil 

pekerjaan aspal yang semestinya pekerjaan beton. - 

------------------------------------------------------------- 

fakta yang terdapat selama pemeriksaan 

pemenuhan unsur Pasal 22 terhadap fakta-fakta 

sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

menyimpulkan dan menyatakan: ----------------------------------- 

Bahwa Terlapor I: Pokja ULP/Panitia  Pengadaan 

lan Pakupatan-Palima, Jalan 

Ps. Teneng, Jalan Sp. Muncul-Pamulang-

Otista dan Jalan Hasyim Ashari APBD 

Prov. Banten TA 2015, Unit Layanan Pengadaan 

rovinsi Banten, Terlapor II: PT Adhi Karya 

, Terlapor III: PT Hutama Karya 

(Persero), Terlapor IV: PT Brantas Abipraya 

  

 

Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat potensi 

a 

ar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta 

  

dokumen 

tender (sebagaimana telah diuraikan dalam poin 13 

mengenai fakta lain (pasca tender), karena tender 

dilakukan dengan proses persekongkolan akibatnya 

baik dari pemberi pekerjaan dan penerima 

pekerjaan tidak melakukan gugatan atau keberatan 

idaksesuaian pekerjaan. Kontraktor tidak 

melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam 

kontrak penunjukan pemenang dikarenakan lahan 

yang belum bebas, penyedia menerima hasil 

   

   

fakta yang terdapat selama pemeriksaan 

fakta 

sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator 

  

Bahwa Terlapor I: Pokja ULP/Panitia  Pengadaan 

Palima, Jalan 

-

Otista dan Jalan Hasyim Ashari APBD 

Prov. Banten TA 2015, Unit Layanan Pengadaan 

Adhi Karya 

arya 

praya 



 

11.12.2

11.12.3

12. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persid

pokoknya menyatakan sebagai berikut (

12.1 Bahwa kami tidak melakukan persekongkolan sebagaimana 

yang di dugakan pada perkara ini;

12.2 Kami telah melaksanakan proses tender melalui Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diakses oleh 

semua pihak dan terbuka untuk umum.Dalam melaksanakan 
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(Persero), Terlapor V: PT

Tbk. telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 22 Undang

Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1999

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2015, d

rincian sebagai berikut: (

Ulang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah 

Provinsi Banten; --------------------------------

11.12.2 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara 

KPPU Nomor 07/KPPU

merekomendasikan kepada atasan Terlapor I: Pokja 

ULP/Panitia  Pengadaan Pembangunan Jalan 

Pakupatan-Palima, Jalan Palima

Sp. Muncul-Pamulang

Hasyim Ashari APBD Prov. Banten TA 2015, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten selaku 

Terlapor I untuk memberikan sanksi adm

sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; dan

11.12.3 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara 

KPPU Nomor 07/KPPU

sanksi sebagaimana diatur dalam Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atau apabila Majelis Komisi Yang Terhormat 

berpendapat lain, maka kami mohon putusan 

seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persid

pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide 

Bahwa kami tidak melakukan persekongkolan sebagaimana 

ang di dugakan pada perkara ini;

ami telah melaksanakan proses tender melalui Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diakses oleh 

semua pihak dan terbuka untuk umum.Dalam melaksanakan 
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(Persero), Terlapor V: PT Waskita Karya (Persero), 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2015, dengan 

rincian sebagai berikut: (vide  Pengumuman Lelang 

Ulang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah 

------------------------------------------- 

Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara 

KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017 untuk 

merekomendasikan kepada atasan Terlapor I: Pokja 

Pengadaan Pembangunan Jalan 

Palima, Jalan Palima-Ps. Teneng, Jalan 

Pamulang-Pajajaran-Otista dan Jalan 

Hasyim Ashari APBD Prov. Banten TA 2015, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten selaku 

Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif 

sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; dan - 

Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara 

KPPU Nomor 07/KPPU-I/2017 untuk memberikan 

sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

saingan Usaha Tidak Sehat. ------- 

pabila Majelis Komisi Yang Terhormat 

berpendapat lain, maka kami mohon putusan 

ex aequo et bono).  ---------------------- 

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

vide TI.2); -------------------------  

Bahwa kami tidak melakukan persekongkolan sebagaimana 

ang di dugakan pada perkara ini; ---------------------------------- 

ami telah melaksanakan proses tender melalui Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diakses oleh 

semua pihak dan terbuka untuk umum.Dalam melaksanakan 

 

sero), 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

undang Nomor 5 

-

dalam Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

engan 

Pengumuman Lelang 

Ulang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah 

  

Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara 

I/2017 untuk 

merekomendasikan kepada atasan Terlapor I: Pokja 

Pengadaan Pembangunan Jalan 

Ps. Teneng, Jalan 

Otista dan Jalan 

Hasyim Ashari APBD Prov. Banten TA 2015, Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten selaku 

inistratif 

  

Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara 

I/2017 untuk memberikan 

undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

  

pabila Majelis Komisi Yang Terhormat 

berpendapat lain, maka kami mohon putusan 

  

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

angan yang pada 

 

Bahwa kami tidak melakukan persekongkolan sebagaimana 

  

ami telah melaksanakan proses tender melalui Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diakses oleh 

semua pihak dan terbuka untuk umum.Dalam melaksanakan 



 

 
 

proses pemilihan penyedia barang/jasa ini kami berpedoman 

pada Peraturan Presiden Nomor 54 

seluruh aturan perubahannya dan telah berusaha sebaik 

mungkin agar tidak bertentangan dengan peraturan dan 

perundang

12.3 Calon pemenang yang di tetapkan menjadi pemenang pada 

seluruh paket pekerjaan ini merupakan calo

memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 beserta seluruh aturan perubahannya, dengan 

demikian tidak ada pengaturan dan penempatan pemena

dalam setiap pak

12.4 Terkait Personil Inti Perusahaan, berdasarkan Dokumen 

Kualifikasi, Bab III, In

Evaluasi Kualifikasi, Nomor 17.5: 

kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, 

badan 

Hitam serta di laporkan Kepolisian atas perbuatan pemalsuan 

tersebut.”

O

ditemukan pemalsuan data pada Personil yang di usulkan 

oleh peserta, Pokja  melakukan klarifikasi personil yang di 

usulkan oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

sebagaimana dipersyaratkan d

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

“Memiliki/men

sebagai personil inti sesuai bidang keahlian/ keterampilannya 

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana ter

G

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Personil inti tersebut 

meru

penuh waktu pada perusahaan dan digunakan untuk satu 
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proses pemilihan penyedia barang/jasa ini kami berpedoman 

pada Peraturan Presiden Nomor 54 

seluruh aturan perubahannya dan telah berusaha sebaik 

mungkin agar tidak bertentangan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku;

alon pemenang yang di tetapkan menjadi pemenang pada 

seluruh paket pekerjaan ini merupakan calo

memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 beserta seluruh aturan perubahannya, dengan 

demikian tidak ada pengaturan dan penempatan pemena

dalam setiap paket pekerjaan; --------------------------------

erkait Personil Inti Perusahaan, berdasarkan Dokumen 

Kualifikasi, Bab III, Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. 

Evaluasi Kualifikasi, Nomor 17.5: 

kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, 

badan usaha/atau pengurusnya di masukan dalam Daftar 

Hitam serta di laporkan Kepolisian atas perbuatan pemalsuan 

tersebut.” --------------------------------

Oleh karena itu dalam rangka membuktikan bahwa tidak 

ditemukan pemalsuan data pada Personil yang di usulkan 

oleh peserta, Pokja  melakukan klarifikasi personil yang di 

usulkan oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

“Memiliki/menyampaikan daftar Tenaga Teknis/

sebagai personil inti sesuai bidang keahlian/ keterampilannya 

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK.”

Gelar personil adalah salah satu metode yang dipilih Pokja 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Personil inti tersebut 

merupakan tim tenaga ahli atau teknis yang wajib bekerja 

penuh waktu pada perusahaan dan digunakan untuk satu 
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proses pemilihan penyedia barang/jasa ini kami berpedoman 

pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta 

seluruh aturan perubahannya dan telah berusaha sebaik 

mungkin agar tidak bertentangan dengan peraturan dan 

undangan yang berlaku; -------------------------------- 

alon pemenang yang di tetapkan menjadi pemenang pada 

seluruh paket pekerjaan ini merupakan calon pemenang yang 

memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 beserta seluruh aturan perubahannya, dengan 

demikian tidak ada pengaturan dan penempatan pemenang 

--------------------------------------- 

erkait Personil Inti Perusahaan, berdasarkan Dokumen 

truksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. 

Evaluasi Kualifikasi, Nomor 17.5: “Apabila hasil pembuktian 

kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, 

usaha/atau pengurusnya di masukan dalam Daftar 

Hitam serta di laporkan Kepolisian atas perbuatan pemalsuan 

---------------------------------------------------------------- 

leh karena itu dalam rangka membuktikan bahwa tidak 

ditemukan pemalsuan data pada Personil yang di usulkan 

oleh peserta, Pokja  melakukan klarifikasi personil yang di 

usulkan oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

alam Lembar Data Kualifikasi 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

yampaikan daftar Tenaga Teknis/Terampil 

sebagai personil inti sesuai bidang keahlian/ keterampilannya 

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

cantum dalam LDK.” ------------------------------- 

elar personil adalah salah satu metode yang dipilih Pokja 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Personil inti tersebut 

pakan tim tenaga ahli atau teknis yang wajib bekerja 

penuh waktu pada perusahaan dan digunakan untuk satu 

  

proses pemilihan penyedia barang/jasa ini kami berpedoman 

Tahun 2010 beserta 

seluruh aturan perubahannya dan telah berusaha sebaik 

mungkin agar tidak bertentangan dengan peraturan dan 

  

alon pemenang yang di tetapkan menjadi pemenang pada 

n pemenang yang 

memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya sebagaimana 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 beserta seluruh aturan perubahannya, dengan 

ng 

  

erkait Personil Inti Perusahaan, berdasarkan Dokumen 

truksi Kepada Peserta (IKP), huruf E. 

“Apabila hasil pembuktian 

kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, 

usaha/atau pengurusnya di masukan dalam Daftar 

Hitam serta di laporkan Kepolisian atas perbuatan pemalsuan 

  

leh karena itu dalam rangka membuktikan bahwa tidak 

ditemukan pemalsuan data pada Personil yang di usulkan 

oleh peserta, Pokja  melakukan klarifikasi personil yang di 

usulkan oleh peserta dalam tender dengan cara gelar personil 

alam Lembar Data Kualifikasi 

(LDK) huruf D. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12, 

Terampil 

sebagai personil inti sesuai bidang keahlian/ keterampilannya 

menurut bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

  

elar personil adalah salah satu metode yang dipilih Pokja 

dalam meyakinkan diri bahwa peserta yang lulus evaluasi 

kualifikasi adalah penyedia yang memiliki personil inti 

sebagaimana dipersyaratkan dalam LDK. Personil inti tersebut 

pakan tim tenaga ahli atau teknis yang wajib bekerja 

penuh waktu pada perusahaan dan digunakan untuk satu 



 

paket pekerjaan. Seluruh tenaga ahli atau teknis di hadirkan 

dalam pembuktian kualifikasi. 

Terkait dengan hal tersebut dalam pemeriksaan lapangan ol

KPPU pada tanggal 17 Oktober 2018 (Pembuktian Lapangan 

Paket I) ditemukan ketidak

dalam dokumen penawaran peserta dengan fakta di lapangan. 

Itulah salah satu alasan kami mengapa pada tahapan 

pembuktian kualifikasi peserta y

menghadirkan seluruh personil inti yang di tawarkan sebagai 

langkah antisipasi supaya personil sesuai dengan yang 

terca

12.5 Terkait hasil evaluasi penawaran teknis Pokja dan 

sebagaimana

(P

nilai teknis dari

12.5.1

12.5.2

12.5.3

H

Nilai Teknis PT Adhi Kary

batas/

Teknis

dilakukan pada paket pekerjaan III, namun dilakukan pada 

semua paket pekerjaan, sebagaimana dokumen SBD yang di

upload

(Form Penilaian Teknis, terlampir)

12.6 Tahapan evaluasi proses tender yang dilaksanakan kami 

menggunakan metode satu sampul sistem gugur sesuai 

dengan Standar Biding Dokumen (SBD) atau Dokumen Lelang 

yang telah di u

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh 

perubahannya dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012. 

  

halaman 228 dari 511

paket pekerjaan. Seluruh tenaga ahli atau teknis di hadirkan 

dalam pembuktian kualifikasi.  --------------------------------

erkait dengan hal tersebut dalam pemeriksaan lapangan ol

KPPU pada tanggal 17 Oktober 2018 (Pembuktian Lapangan 

Paket I) ditemukan ketidak-sesuaian antara data personil 

dalam dokumen penawaran peserta dengan fakta di lapangan. 

Itulah salah satu alasan kami mengapa pada tahapan 

pembuktian kualifikasi peserta y

menghadirkan seluruh personil inti yang di tawarkan sebagai 

langkah antisipasi supaya personil sesuai dengan yang 

tercantum dalam penawaran peserta;

erkait hasil evaluasi penawaran teknis Pokja dan 

sebagaimana jawaban atas sanggahan dari PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk. pada Paket III Pokja menilai bahwa kekurangan 

nilai teknis dari PT Adhi Karya (Persero) yaitu

12.5.1 Bahwa ada metode pelaksanaan pemasangan besi 

dan wiremesh yang tidak dijelaskan secara rinci; 

12.5.2  Bahwa tidak adanya metode pelebaran jembatan; 

dan --------------------------------

12.5.3 Bahwa jadwal yang tidak sesuai dengan progres 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

elastomer jenis 3 (divisi 7.12). 

Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil pen

Nilai Teknis PT Adhi Karya (P

batas/passing grade kurang dari 60 (58,88).

Teknis dengan menggunakan Sistem Merit Point tidak hanya 

dilakukan pada paket pekerjaan III, namun dilakukan pada 

semua paket pekerjaan, sebagaimana dokumen SBD yang di

upload POKJA pada system SPSE ke 4 paket tender tersebut. 

(Form Penilaian Teknis, terlampir)

ahapan evaluasi proses tender yang dilaksanakan kami 

menggunakan metode satu sampul sistem gugur sesuai 

dengan Standar Biding Dokumen (SBD) atau Dokumen Lelang 

yang telah di unggah pada SPSE berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh 

perubahannya dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012. 
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paket pekerjaan. Seluruh tenaga ahli atau teknis di hadirkan 

-------------------------------------- 

erkait dengan hal tersebut dalam pemeriksaan lapangan oleh 

KPPU pada tanggal 17 Oktober 2018 (Pembuktian Lapangan 

sesuaian antara data personil 

dalam dokumen penawaran peserta dengan fakta di lapangan. 

Itulah salah satu alasan kami mengapa pada tahapan 

pembuktian kualifikasi peserta yang di undang wajib 

menghadirkan seluruh personil inti yang di tawarkan sebagai 

langkah antisipasi supaya personil sesuai dengan yang 

ntum dalam penawaran peserta; ------------------------------ 

erkait hasil evaluasi penawaran teknis Pokja dan 

jawaban atas sanggahan dari PT Adhi Karya 

pada Paket III Pokja menilai bahwa kekurangan 

PT Adhi Karya (Persero) yaitu: ------------------- 

ada metode pelaksanaan pemasangan besi 

g tidak dijelaskan secara rinci;  -- 

tidak adanya metode pelebaran jembatan; 

---------------------------------------------------------- 

jadwal yang tidak sesuai dengan progres 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

elastomer jenis 3 (divisi 7.12).  ------------------------- 

al tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian sehingga 

a (Persero) di bawah ambang 

kurang dari 60 (58,88). --------------------- 

dengan menggunakan Sistem Merit Point tidak hanya 

dilakukan pada paket pekerjaan III, namun dilakukan pada 

semua paket pekerjaan, sebagaimana dokumen SBD yang di

ada system SPSE ke 4 paket tender tersebut. 

(Form Penilaian Teknis, terlampir) ---------------------------------- 

ahapan evaluasi proses tender yang dilaksanakan kami 

menggunakan metode satu sampul sistem gugur sesuai 

dengan Standar Biding Dokumen (SBD) atau Dokumen Lelang 

nggah pada SPSE berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh 

perubahannya dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012. 

 

paket pekerjaan. Seluruh tenaga ahli atau teknis di hadirkan 

  

eh 

KPPU pada tanggal 17 Oktober 2018 (Pembuktian Lapangan 

sesuaian antara data personil 

dalam dokumen penawaran peserta dengan fakta di lapangan. 

Itulah salah satu alasan kami mengapa pada tahapan 

ang di undang wajib 

menghadirkan seluruh personil inti yang di tawarkan sebagai 

langkah antisipasi supaya personil sesuai dengan yang 

  

erkait hasil evaluasi penawaran teknis Pokja dan 

jawaban atas sanggahan dari PT Adhi Karya 

pada Paket III Pokja menilai bahwa kekurangan 

  

ada metode pelaksanaan pemasangan besi 

  

tidak adanya metode pelebaran jembatan; 

  

jadwal yang tidak sesuai dengan progres 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

  

ilaian sehingga 

ersero) di bawah ambang 

  

dengan menggunakan Sistem Merit Point tidak hanya 

dilakukan pada paket pekerjaan III, namun dilakukan pada 

semua paket pekerjaan, sebagaimana dokumen SBD yang di 

ada system SPSE ke 4 paket tender tersebut. 

  

ahapan evaluasi proses tender yang dilaksanakan kami 

menggunakan metode satu sampul sistem gugur sesuai 

dengan Standar Biding Dokumen (SBD) atau Dokumen Lelang 

nggah pada SPSE berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh 

perubahannya dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012. 



 

 
 

Berdasarkan hal tersebut dalam proses pelelangan ke 4 paket 

ini ka

12.7 Terkait hal teknis pada 

Lapangan dan Acara Klarifikasi kami di dampingi oleh tim 

teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi 

Banten.

12.8 D

pernah melakukan pertemuan dengan pihak 

manapun di luar proses pelaksanaan tender secara elektronik.

13. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan K

Terlapor II

Nomor 013

Taufik Arizar, S.H.

Wirawan, S

Partners Law Firm

Raya Nomor 09, Cikini, Jakarta Pusat 10330

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut (

13.1 Dasar Hukum Kesimpulan Terlapor.

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

halaman 229 dari 511

Berdasarkan hal tersebut dalam proses pelelangan ke 4 paket 

ini kami tidak mengacu pada Permen PU;

erkait hal teknis pada tahapan 

Lapangan dan Acara Klarifikasi kami di dampingi oleh tim 

teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi 

Banten. --------------------------------

Di luar dari proses tender yang dilaksanakan kami tidak 

pernah melakukan pertemuan dengan pihak 

manapun di luar proses pelaksanaan tender secara elektronik.

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan K

Terlapor II berdasarkan surat Kuasa Khusus 

013-7/2018/301 tanggal 20 Juli 2018

Taufik Arizar, S.H., M. Makhsyar Hadi, S.H., M.H., dan 

Wirawan, S.H. para Advokat yang berkantor di 

Partners Law Firm, yang beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini 

Raya Nomor 09, Cikini, Jakarta Pusat 10330

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut (vide TII.3); --------------------------------

Dasar Hukum Kesimpulan Terlapor.

13.1.1 Undang-Undang Nomor

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut “UU 5/99”);

13.1.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “Perpres 

54/2010”);  --------------------------------

13.1.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Republik Indonesia 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(untuk selanjutnya disebut “Perpres 35/2011”);

13.1.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
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Berdasarkan hal tersebut dalam proses pelelangan ke 4 paket 

mi tidak mengacu pada Permen PU; ------------------------- 

tahapan Aanwijzing, Aanwijzing

Lapangan dan Acara Klarifikasi kami di dampingi oleh tim 

teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi 

------------------------------------------------------------------ 

luar dari proses tender yang dilaksanakan kami tidak 

pernah melakukan pertemuan dengan pihak peserta 

manapun di luar proses pelaksanaan tender secara elektronik.

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah diperbaharui 

20 Juli 2018 memberi kuasa kepada 

, M. Makhsyar Hadi, S.H., M.H., dan Yogi P. 

para Advokat yang berkantor di Hadi Wirawan & 

, yang beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini 

Raya Nomor 09, Cikini, Jakarta Pusat 10330 telah menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan 

-----------------------------------------------------  

Dasar Hukum Kesimpulan Terlapor.  -------------------------------  

mor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut “UU 5/99”);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “Perpres 

-------------------------------------------------  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(untuk selanjutnya disebut “Perpres 35/2011”); ----  

en Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

  

Berdasarkan hal tersebut dalam proses pelelangan ke 4 paket 

  

Aanwijzing, Aanwijzing 

Lapangan dan Acara Klarifikasi kami di dampingi oleh tim 

teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi 

   

luar dari proses tender yang dilaksanakan kami tidak 

peserta 

manapun di luar proses pelaksanaan tender secara elektronik. 

esimpulan tersebut, 

yang telah diperbaharui 

memberi kuasa kepada 

Yogi P. 

Hadi Wirawan & 

, yang beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini 

menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan 

 

 

5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut “UU 5/99”); 

54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “Perpres 

 

35 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 

70 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 

54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 



 

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.2 Yang harus dibuktikan Tim Investigator.

Bahwa dugaan terjadinya persekongkolan antara 

s.d Terlapor V sebagaimana yang disampaikan oleh Tim 

Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perlu dikaji 

lebih lanjut pembuktiannya. Adapun Tim Investigator wajib 

membuktikan secara tepat, sah, dan meyakinkan atas hal

berikut ini:

13.2.1

  

halaman 230 dari 511

Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “Perpres 

70/2012”);  --------------------------------

13.1.5 Fakta-Fakta Persidangan Pemeriksaan S

13.1.6 Fakta-Fakta Persidangan Keterangan Ahli

13.1.7 Fakta-Fakta Persidangan Pemeriksaan Setempat 

Objek Perkara A quo; 

13.1.8 Fakta-Fakta Pada Bukti

Yang harus dibuktikan Tim Investigator.

Bahwa dugaan terjadinya persekongkolan antara 

s.d Terlapor V sebagaimana yang disampaikan oleh Tim 

Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perlu dikaji 

lebih lanjut pembuktiannya. Adapun Tim Investigator wajib 

membuktikan secara tepat, sah, dan meyakinkan atas hal

berikut ini:   --------------------------------

13.2.1 Unsur persaingan tidak sehat yang dilarang oleh 

pasal 22 UU 5/99.  --------------------------------

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh dalam 
LDP 07/2017 Tim Invesigator menyebutkan bahwa 
“...., dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang 
cukup adanya dugaan pelanggaran pasal 22 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dinas 
Bina Marga dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan 
Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 
Anggaran 2015 di Provinsi Banten.... 
Sementara itu pasal 22 Undang

Tahun 1999 berbunyi :

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 persaingan usaha tidak sehat
Dengan demikian setidaknya unsur dalam pasal 2

terdiri dari :   --------------------------------

a. pelaku usaha;   --------------------------------

b. bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak 

terkait untuk mengatur dan/atau menentukan 

pemenang tender;

c. yang dapat mengakibatkan persaingan tidak 

sehat.  --------------------------------
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Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “Perpres 

-------------------------------------------------  

Fakta Persidangan Pemeriksaan Saksi-Saksi; 

Fakta Persidangan Keterangan Ahli-Ahli; -----  

Fakta Persidangan Pemeriksaan Setempat 

  ------------------------------------  

Fakta Pada Bukti-Bukti Tertulis.  --------------  

Yang harus dibuktikan Tim Investigator.  -------------------------  

Bahwa dugaan terjadinya persekongkolan antara Terlapor I 

s.d Terlapor V sebagaimana yang disampaikan oleh Tim 

Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perlu dikaji 

lebih lanjut pembuktiannya. Adapun Tim Investigator wajib 

membuktikan secara tepat, sah, dan meyakinkan atas hal-hal 

-------------------------------------------------------------  

Unsur persaingan tidak sehat yang dilarang oleh 

---------------------------------------  

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh dalam 
LDP 07/2017 Tim Invesigator menyebutkan bahwa 

dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang 
cukup adanya dugaan pelanggaran pasal 22 

undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dinas 
Bina Marga dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan 
Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 
Anggaran 2015 di Provinsi Banten.... ”.   ---------------  
Sementara itu pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 berbunyi :   --------------------------------  

larang bersekongkol dengan pelaku 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan 
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau 
menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.  ------  
Dengan demikian setidaknya unsur dalam pasal 22 

-----------------------------------------------  

---------------------------------------  

bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak 

terkait untuk mengatur dan/atau menentukan 

pemenang tender; ------------------------------------  

yang dapat mengakibatkan persaingan tidak 

-------------------------------------------------  

 

Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “Perpres 

 

 

 

Fakta Persidangan Pemeriksaan Setempat 

 

 

 

Terlapor I 

s.d Terlapor V sebagaimana yang disampaikan oleh Tim 

Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perlu dikaji 

lebih lanjut pembuktiannya. Adapun Tim Investigator wajib 

hal 

 

Unsur persaingan tidak sehat yang dilarang oleh 

 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh dalam 
LDP 07/2017 Tim Invesigator menyebutkan bahwa 

dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang 
cukup adanya dugaan pelanggaran pasal 22 

undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Dinas 
Bina Marga dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan 
Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 

 
undang Nomor 5 

 

larang bersekongkol dengan pelaku 
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan 
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau 
menentukan pemenang tender sehingga dapat 

 
2 

 

 

bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak 

terkait untuk mengatur dan/atau menentukan 

 

yang dapat mengakibatkan persaingan tidak 

 



 

 
 

13.2.2

13.2.3

halaman 231 dari 511

13.2.2 Pengertian persekongkolan dan yang harus 

dibuktikan.  --------------------------------

a. Pengertian persekongkolan berdasarkan Pasal 1 

huruf h UU 5/99:

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
bersekongkol   --------------------------------

b. Yang harus dibuktikan.

Dalam LDP tertanggal 13 Maret 2018 halaman 

28 - 39 Tim Investigator menyatakan telah 

melakukan analisa dan kemudian menduga 

terjadi persekongkolan horizontal dengan

sebagai berikut ini :

i. Adanya penempatan Daftar Personil pada 

paket tertentu;

ii. Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 

4 paket tender;

iii. Tidak mengajukan sanggahan terkait harga 

penawaran terendah;

iv. Membuat harga penawaran menjadi tidak 

efisien terhadap paket tertentu;

v. Menjadi perusahaan pendamping 

(perusahaan pelengkap).

Dari kelima indikasi persekongkolan tersebut 

atas hanya “menjadi perusahaan pendamping 

(perusahaan pelengkap)

terhadap Terlapor II” .  

13.2.3 Alat-alat bukti  --------------------------------

Untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya 

mendasarkan pada dokumen

namun harus juga didasarkan pada bukti

lain, khususnya keterangan dari saksi
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Pengertian persekongkolan dan yang harus 

------------------------------------------------  

Pengertian persekongkolan berdasarkan Pasal 1 

huruf h UU 5/99: ------------------------------------  

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 

-----------------------------------------  
Yang harus dibuktikan.   ---------------------------  

Dalam LDP tertanggal 13 Maret 2018 halaman 

39 Tim Investigator menyatakan telah 

melakukan analisa dan kemudian menduga 

terjadi persekongkolan horizontal dengan cara 

berikut ini :  ---------------------------------  

enempatan Daftar Personil pada 

paket tertentu;  --------------------------------- 

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 

4 paket tender; ----------------------------------  

Tidak mengajukan sanggahan terkait harga 

penawaran terendah; --------------------------  

Membuat harga penawaran menjadi tidak 

rhadap paket tertentu;  -------------  

Menjadi perusahaan pendamping 

(perusahaan pelengkap). ----------------------  

Dari kelima indikasi persekongkolan tersebut di 

menjadi perusahaan pendamping 

(perusahaan pelengkap) “yang tidak disangkakan 

terhadap Terlapor II” .   ------------------------------  

--------------------------------------------  

Untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya 

mendasarkan pada dokumen-dokumen tender, 

namun harus juga didasarkan pada bukti-bukti 

lain, khususnya keterangan dari saksi-saksi (saksi 

  

Pengertian persekongkolan dan yang harus 

 

Pengertian persekongkolan berdasarkan Pasal 1 

 

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah 
bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku 
usaha dengan pelaku usaha lain dengan 
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan 

usaha yang 
 
 

Dalam LDP tertanggal 13 Maret 2018 halaman 

39 Tim Investigator menyatakan telah 

melakukan analisa dan kemudian menduga 

cara 

 

enempatan Daftar Personil pada 

  

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket Daftar Personil dan Peralatan untuk 

 

Tidak mengajukan sanggahan terkait harga 

 

Membuat harga penawaran menjadi tidak 

 

Menjadi perusahaan pendamping 

 

di 

menjadi perusahaan pendamping 

“yang tidak disangkakan 

 

 

Untuk menilai ada tidaknya suatu persekongkolan 

dalam suatu tender  tidak cukup jika hanya 

dokumen tender, 

bukti 

saksi (saksi 



 

13.3 Pemeriksaan alat

Pa

tanggal 26 Juli 2018 hingga tanggal 07 November 2018 Tim 

Investigator telah berusaha secara maksimal untuk menggali 

dan mencari keterangan

yang diajukannya agar b

tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Majelis Komisi 

maupun para Terlapor hal itu merupakan konsekuensi dari 

azas hukum pembuktian bahwa barang siapa mendalilkan 

sesuatu harus membuktikannya, sebagaimana dimak

dalam pasal

Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau 

menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau 

untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu 

harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu.
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fakta). Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 

5/99 disebutkan, alat

Komisi berupa :  --------------------------------

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli; --------------------------------

c. surat dan/atau dokumen;

d. petunjuk; --------------------------------

e. keterangan pelaku usaha.

Dari urutan bukti di atas

(dalam hal ini adalah saksi fakta) memegang 

peranan paling penting untuk membuktikan ada 

tidaknya persekongkolan atau terbukti

persekongkolan. Urutan selanjutnya “

ahli“ dan seterusnya dan yang terakhir

keterangan pelaku usaha

Artinya, jika untuk menduga telah terjadinya 

pelanggaran atau persekongkokan dalam suatu 

tender hanya didasarkan pada kesamaan

kesamaan dan perbedaan

pada dokumen-dokumen tender tentu saja hal itu 

jauh dari memadai.  --------------------------------

Pemeriksaan alat-alat bukti --------------------------------

Pada persidangan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan mulai 

tanggal 26 Juli 2018 hingga tanggal 07 November 2018 Tim 

Investigator telah berusaha secara maksimal untuk menggali 

dan mencari keterangan-keterangan dari saksi

yang diajukannya agar bisa membuktikan dugaannya 

tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Majelis Komisi 

maupun para Terlapor hal itu merupakan konsekuensi dari 

azas hukum pembuktian bahwa barang siapa mendalilkan 

sesuatu harus membuktikannya, sebagaimana dimak

dalam pasal 1865 KUHPerdata: 

Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau 

menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau 

untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu 

harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu.
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 

5/99 disebutkan, alat-alat bukti pemeriksaan 

-------------------------------------------  

keterangan saksi;  ------------------------------------  

--------------------------------------  

surat dan/atau dokumen; --------------------------  

----------------------------------------------  

keterangan pelaku usaha. --------------------------  

di atas maka keterangan saksi 

al ini adalah saksi fakta) memegang 

peranan paling penting untuk membuktikan ada 

tidaknya persekongkolan atau terbukti-tidaknya 

persekongkolan. Urutan selanjutnya “keterangan 

an seterusnya dan yang terakhir “ 

keterangan pelaku usaha”.  -----------------------------  

a untuk menduga telah terjadinya 

pelanggaran atau persekongkokan dalam suatu 

tender hanya didasarkan pada kesamaan-

kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada 

dokumen tender tentu saja hal itu 

--------------------------------------  

------------------------------------------  

da persidangan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan mulai 

tanggal 26 Juli 2018 hingga tanggal 07 November 2018 Tim 

Investigator telah berusaha secara maksimal untuk menggali 

keterangan dari saksi-saksi dan ahli 

isa membuktikan dugaannya 

tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Majelis Komisi 

maupun para Terlapor hal itu merupakan konsekuensi dari 

azas hukum pembuktian bahwa barang siapa mendalilkan 

sesuatu harus membuktikannya, sebagaimana dimaksud 

   -------------------------------------  

Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau 

menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau 

untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu 

harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu.  ----------  

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 

alat bukti pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

maka keterangan saksi 

al ini adalah saksi fakta) memegang 

peranan paling penting untuk membuktikan ada 

tidaknya 

keterangan 

“ 

 

a untuk menduga telah terjadinya 

pelanggaran atau persekongkokan dalam suatu 

-

perbedaan yang ada 

dokumen tender tentu saja hal itu 

 

 

da persidangan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan mulai 

tanggal 26 Juli 2018 hingga tanggal 07 November 2018 Tim 

Investigator telah berusaha secara maksimal untuk menggali 

saksi dan ahli 

isa membuktikan dugaannya 

tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Majelis Komisi 

maupun para Terlapor hal itu merupakan konsekuensi dari 

azas hukum pembuktian bahwa barang siapa mendalilkan 

sud 

 

Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau 

menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau 

untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu 

 



 

 
 

Adapun saksi

13.3.1
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Adapun saksi-saksi fakta dan ahli yang diperiksa terdiri dari

13.3.1 Saksi-Saksi Fakta --------------------------------

a. Sdr. Arief Setyo Waluyo, Manager Pemasaran PT

Nindya Karya (Persero) dan dalam persidangan 

bertindak selaku kuasa direktur utama PT

Nindya Karya (Persero), disumpah, pada 

pokoknya menyatakan:

i. Perusahaan mengikuti ke

perkara a quo

ii. Ketika saksi mengetahui bahwa 

perusahaan tidak lolos dalam PQ (Pra 

Kualifikasi) tender 

(management) melakukan evaluasi internal 

untuk mendalami penyebab tidak lolos PQ 

tersebut; --------------------------------

iii. Saksi menyatakan tidak ada catatan 

khusus, baik dari saksi sendiri maupun 

dari management, tentang tender dalam 

perkara a quo

berlangsung wajar

sesuatu yang dirasa tidak wajar;

iv. Menurut saksi, jika perusahaan menan

paket tender, perusahaan akan memilih 

mana paket yang paling besar nilainya dan 

paling menguntungkan, dan hampir semua 

perusahaan seperti itu;

v. Saksi menyatakan tidak pernah ada 

komunikasi apapun dengan panitia;

vi. Saksi menyatakan, ketidaklolosan 

perusahaan dalam ke

dengan sebab yang sama dikarenakan 

syarat dokumen tenaga ahli tersebut tidak 

terbaca dalam chek list (tidak tertulis), 

sehingga perusahaan memang tidak 

membuat sama sekali;
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hli yang diperiksa terdiri dari:  

-----------------------------------------  

yo Waluyo, Manager Pemasaran PT

Nindya Karya (Persero) dan dalam persidangan 

laku kuasa direktur utama PT

Nindya Karya (Persero), disumpah, pada 

pokoknya menyatakan:  -----------------------------  

Perusahaan mengikuti ke-4 paket tender 

a quo; -----------------------------------  

Ketika saksi mengetahui bahwa 

perusahaan tidak lolos dalam PQ (Pra 

Kualifikasi) tender a quo, saksi 

(management) melakukan evaluasi internal 

untuk mendalami penyebab tidak lolos PQ 

------------------------------------------  

Saksi menyatakan tidak ada catatan 

khusus, baik dari saksi sendiri maupun 

dari management, tentang tender dalam 

a quo, dalam artian tender 

berlangsung wajar-wajar saja tidak ada 

sesuatu yang dirasa tidak wajar; ------------  

Menurut saksi, jika perusahaan menang 2 

paket tender, perusahaan akan memilih 

mana paket yang paling besar nilainya dan 

paling menguntungkan, dan hampir semua 

perusahaan seperti itu; ------------------------  

Saksi menyatakan tidak pernah ada 

komunikasi apapun dengan panitia; --------  

Saksi menyatakan, ketidaklolosan 

haan dalam ke-4 paket tender a quo

dengan sebab yang sama dikarenakan 

syarat dokumen tenaga ahli tersebut tidak 

terbaca dalam chek list (tidak tertulis), 

sehingga perusahaan memang tidak 

membuat sama sekali; -------------------------  

  

 

 

yo Waluyo, Manager Pemasaran PT 

Nindya Karya (Persero) dan dalam persidangan 

laku kuasa direktur utama PT 

Nindya Karya (Persero), disumpah, pada 

 

4 paket tender 

 

Ketika saksi mengetahui bahwa 

perusahaan tidak lolos dalam PQ (Pra 

, saksi 

(management) melakukan evaluasi internal 

untuk mendalami penyebab tidak lolos PQ 

 

Saksi menyatakan tidak ada catatan 

khusus, baik dari saksi sendiri maupun 

dari management, tentang tender dalam 

, dalam artian tender 

wajar saja tidak ada 

 

g 2 

paket tender, perusahaan akan memilih 

mana paket yang paling besar nilainya dan 

paling menguntungkan, dan hampir semua 

 

Saksi menyatakan tidak pernah ada 

 

Saksi menyatakan, ketidaklolosan 

a quo 

dengan sebab yang sama dikarenakan 

syarat dokumen tenaga ahli tersebut tidak 

terbaca dalam chek list (tidak tertulis), 

sehingga perusahaan memang tidak 
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vii. Respon saksi selaku atasan terhadap hal 

ini sempat kecewa, dan ada teguran 

tertulis, yaitu Surat Peringatan I, kepada 

staff saksi; --------------------------------

viii. Pada saat mendaftar tahap PQ, semua 

paket yang ada pasti diikuti, bahkan jika 

hanya memiliki 1 personil tenaga ahli saja, 

tetap mengikuti paket

dengan nama 

jika menang, harus memilih salah satu. 

Tidak dapat semuanya. Dan dari panitia 

juga membolehkan untuk memilih;

ix. Saksi tidak mengenal dengan orang

lain yang terlibat dalam tender, baik itu 

pokja maupun peserta

b. Sdr. Nanang Prabo

Manager PT Conbloc Infratecno dan dalam 

persidangan bertindak selaku kuasa 

Utama PT Conbloc Infratecno, disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan:

i. Kemungkinan memenangkan paket tender 

hanya 5 % s.d. 8 %, kecil

memperolehnya setidaknya harus 

mengikuti penawaran dalam 100 lebih 

paket tender, dan kemungkinan menang 

yang sangat kecil tersebut adalah karena 

persaingan antara perusahaan konstruksi 

makin tinggi;

ii. Saksi tidak mengenal dengan panitia 

tender perkara 

orang yang terlibat dalam tender perkara 

quo; --------------------------------

iii. Menurut saksi tidak mungkin saksi bisa 

berkomunikasi dengan panitia tender, 

karena semua sudah melalui 

bahkan antar peserta pun tidak 

  

511 

SALINAN 

Respon saksi selaku atasan terhadap hal 

pat kecewa, dan ada teguran 

tertulis, yaitu Surat Peringatan I, kepada 

---------------------------------------  

Pada saat mendaftar tahap PQ, semua 

paket yang ada pasti diikuti, bahkan jika 

hanya memiliki 1 personil tenaga ahli saja, 

tetap mengikuti paket-paket yang ada 

dengan nama tenaga ahli yang sama. Dan 

jika menang, harus memilih salah satu. 

Tidak dapat semuanya. Dan dari panitia 

juga membolehkan untuk memilih; ---------  

Saksi tidak mengenal dengan orang-orang 

lain yang terlibat dalam tender, baik itu 

pokja maupun peserta-peserta lain. ---------  

Nanang Prabowo, Senior Marketing 

Conbloc Infratecno dan dalam 

persidangan bertindak selaku kuasa Direktur 

Conbloc Infratecno, disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan:  ----------------------  

Kemungkinan memenangkan paket tender 

hanya 5 % s.d. 8 %, kecil sekali, dan untuk 

memperolehnya setidaknya harus 

mengikuti penawaran dalam 100 lebih 

paket tender, dan kemungkinan menang 

yang sangat kecil tersebut adalah karena 

persaingan antara perusahaan konstruksi 

makin tinggi; ------------------------------------  

Saksi tidak mengenal dengan panitia 

ender perkara a quo dan dengan orang-

orang yang terlibat dalam tender perkara a 

-----------------------------------------------  

Menurut saksi tidak mungkin saksi bisa 

berkomunikasi dengan panitia tender, 

karena semua sudah melalui online, dan 

bahkan antar peserta pun tidak 

 

Respon saksi selaku atasan terhadap hal 

pat kecewa, dan ada teguran 

tertulis, yaitu Surat Peringatan I, kepada 

 

Pada saat mendaftar tahap PQ, semua 

paket yang ada pasti diikuti, bahkan jika 

hanya memiliki 1 personil tenaga ahli saja, 

paket yang ada 

tenaga ahli yang sama. Dan 

jika menang, harus memilih salah satu. 

Tidak dapat semuanya. Dan dari panitia 

 

orang 

lain yang terlibat dalam tender, baik itu 

 

wo, Senior Marketing 

Conbloc Infratecno dan dalam 

irektur 

Conbloc Infratecno, disumpah, dan 

 

Kemungkinan memenangkan paket tender 

sekali, dan untuk 

memperolehnya setidaknya harus 

mengikuti penawaran dalam 100 lebih 

paket tender, dan kemungkinan menang 

yang sangat kecil tersebut adalah karena 

persaingan antara perusahaan konstruksi 

 

Saksi tidak mengenal dengan panitia 

-

a 

 

Menurut saksi tidak mungkin saksi bisa 

berkomunikasi dengan panitia tender, 

, dan 

bahkan antar peserta pun tidak 
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mengetahui siapa

tender; --------------------------------

iv. Menurut saksi, para vendor bahan baku 

utama lebih percaya kepada BUMN 

daripada perusahaan swasta;

v. Meski nilai proyek tender perkara 

cukup berarti bagi perusahaan, namun 

proyek tender perkara 

prioritas perus

vi. Saksi menyatakan bahwa meski tidak 

memiliki surat dukungan bahan baku, 

namun perusahaan tetap mendaftarkan 

sebagai peserta lelang karena faktor 

untung-untungan, siapa tahu lolos;

vii. Pada tahun 2015 perusahaan belum 

memiliki alat berat di wilayah 

sehingga mobilisasi alat pun menjadi 

kendala besar, terlalu jauh;

viii. Dalam mengajukan tenaga ahli, 

perusahaan saksi biasanya melihat 

ketersediaan tenaga ahli dalam 

perusahaan, jika ikut 4 paket, 2 paket 

akan diajukan tenaga ahli yang sama, 

karena peru

akan memenangkan 1 paket saja. Pun jika 

4 paket diajukan 1 orang tenaga ahli yang 

sama, yang menang hanya 1 paket;

ix. Perusahaan bukan saingan/bukan pesaing 

BUMN, bukan kelas untuk bersaing 

dengan BUMN karena jika bersaing dengan 

BUMN, perusahaan sudah pasti kalah 

dalam banyak hal, termasuk dalam hal 

perolehan pendanaan kredit dari bank. 

Jika perusahaan diberikan bunga 12%, 

BUMN bisa memperoleh bunga hanya 8%;
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mengetahui siapa-siapa yang mengikuti 

--------------------------------------------  

Menurut saksi, para vendor bahan baku 

utama lebih percaya kepada BUMN 

daripada perusahaan swasta; ----------------  

Meski nilai proyek tender perkara a quo

cukup berarti bagi perusahaan, namun 

proyek tender perkara a quo tidak menjadi 

prioritas perusahaan; --------------------------  

Saksi menyatakan bahwa meski tidak 

memiliki surat dukungan bahan baku, 

namun perusahaan tetap mendaftarkan 

sebagai peserta lelang karena faktor 

untungan, siapa tahu lolos; ---------  

Pada tahun 2015 perusahaan belum 

memiliki alat berat di wilayah Banten 

sehingga mobilisasi alat pun menjadi 

kendala besar, terlalu jauh; -------------------  

Dalam mengajukan tenaga ahli, 

perusahaan saksi biasanya melihat 

ketersediaan tenaga ahli dalam 

perusahaan, jika ikut 4 paket, 2 paket 

akan diajukan tenaga ahli yang sama, 

karena perusahaan berkeyakinan hanya 

akan memenangkan 1 paket saja. Pun jika 

4 paket diajukan 1 orang tenaga ahli yang 

sama, yang menang hanya 1 paket; ---------  

Perusahaan bukan saingan/bukan pesaing 

BUMN, bukan kelas untuk bersaing 

dengan BUMN karena jika bersaing dengan 

MN, perusahaan sudah pasti kalah 

dalam banyak hal, termasuk dalam hal 

perolehan pendanaan kredit dari bank. 

Jika perusahaan diberikan bunga 12%, 

BUMN bisa memperoleh bunga hanya 8%; -  

  

ang mengikuti 

 

Menurut saksi, para vendor bahan baku 

utama lebih percaya kepada BUMN 

 

a quo 

cukup berarti bagi perusahaan, namun 

tidak menjadi 

 

Saksi menyatakan bahwa meski tidak 

memiliki surat dukungan bahan baku, 

namun perusahaan tetap mendaftarkan 

sebagai peserta lelang karena faktor 

 

Pada tahun 2015 perusahaan belum 

Banten 

sehingga mobilisasi alat pun menjadi 

 

Dalam mengajukan tenaga ahli, 

perusahaan saksi biasanya melihat 

ketersediaan tenaga ahli dalam 

perusahaan, jika ikut 4 paket, 2 paket 

akan diajukan tenaga ahli yang sama, 

sahaan berkeyakinan hanya 

akan memenangkan 1 paket saja. Pun jika 

4 paket diajukan 1 orang tenaga ahli yang 

 

Perusahaan bukan saingan/bukan pesaing 

BUMN, bukan kelas untuk bersaing 

dengan BUMN karena jika bersaing dengan 

MN, perusahaan sudah pasti kalah 

dalam banyak hal, termasuk dalam hal 

perolehan pendanaan kredit dari bank. 

Jika perusahaan diberikan bunga 12%, 
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x. Dalam perkara tender 

mengetahui siapa yang jadi pemena

bahkan tidak mengetahui siapa yang 

menjadi pesaing perusahaan dalam tender 

perkara a quo

mengetahui apakah ada perusahaan BUMN 

yang juga ikut dalam tender perkara 

c. Sdr. Yohannes Joko Sudarso, Kepala Divisi 

Operasi Pengemban

Sdr. Emmanuel Yudi, Sekretaris Perusahaan PT

Istaka Karya (Persero), disumpah, dan pada 

pokoknya menyatakan:

i. Pada waktu itu saksi Yohannes tidak 

mengecek dengan teliti apakah dokumen 

sudah lengkap atau belum;

ii. Kedua saksi tidak 

lain yang menggunakan tenaga ahli y

sama, dan tidak mengenal PT Dambha 

Prima Utama & PT

Khatulistiwa sebagaimana dalam laporan 

perkara a quo

nama kedua PT dimaksud;

iii. Perusahaan baru selesai 

kepailitan pada tahun 2013 sehingga pada 

tahun tersebut sudah banyak tenaga ahli 

yang dimiliki perusahaan pindah bekerja di 

tempat lain dan tersisa sangat sedikit 

sekali; --------------------------------

iv. Pada masa-masa setelah proses kepailitan, 

perusahaan kesulitan mencari p

yang mau mendukung perusahaan dalam 

supply bahan baku utama dalam proyek 

misalnya aspal, batu pecah, dan lain

v. Perusahaan tidak memiliki sumber bahan 

baku utama sendiri dan sedangkan jangka 

waktu untuk melengkapi dokumen
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Dalam perkara tender a quo, saksi tidak 

mengetahui siapa yang jadi pemenang, 

bahkan tidak mengetahui siapa yang 

menjadi pesaing perusahaan dalam tender 

a quo, termasuk saksi tidak 

mengetahui apakah ada perusahaan BUMN 

yang juga ikut dalam tender perkara a quo;  

Yohannes Joko Sudarso, Kepala Divisi 

Operasi Pengembangan Bisnis Konstruksi dan 

Yudi, Sekretaris Perusahaan PT

Istaka Karya (Persero), disumpah, dan pada 

pokoknya menyatakan:------------------------------  

Pada waktu itu saksi Yohannes tidak 

mengecek dengan teliti apakah dokumen 

sudah lengkap atau belum; -------------------  

Kedua saksi tidak mengetahui adanya PT 

lain yang menggunakan tenaga ahli yang 

sama, dan tidak mengenal PT Dambha 

Prima Utama & PT Lintas Indonesia 

Khatulistiwa sebagaimana dalam laporan 

a quo. Saksi terlihat mencatat 

nama kedua PT dimaksud; --------------------  

Perusahaan baru selesai dari proses 

kepailitan pada tahun 2013 sehingga pada 

tahun tersebut sudah banyak tenaga ahli 

yang dimiliki perusahaan pindah bekerja di 

tempat lain dan tersisa sangat sedikit 

---------------------------------------------  

masa setelah proses kepailitan, 

perusahaan kesulitan mencari partner 

yang mau mendukung perusahaan dalam 

supply bahan baku utama dalam proyek 

misalnya aspal, batu pecah, dan lain-lain;   

Perusahaan tidak memiliki sumber bahan 

baku utama sendiri dan sedangkan jangka 

waktu untuk melengkapi dokumen-

 

, saksi tidak 

ng, 

bahkan tidak mengetahui siapa yang 

menjadi pesaing perusahaan dalam tender 

, termasuk saksi tidak 

mengetahui apakah ada perusahaan BUMN 

 

Yohannes Joko Sudarso, Kepala Divisi 

gan Bisnis Konstruksi dan 

Yudi, Sekretaris Perusahaan PT 

Istaka Karya (Persero), disumpah, dan pada 

 

Pada waktu itu saksi Yohannes tidak 

mengecek dengan teliti apakah dokumen 

 

mengetahui adanya PT 

ang 

sama, dan tidak mengenal PT Dambha 

Lintas Indonesia 

Khatulistiwa sebagaimana dalam laporan 

. Saksi terlihat mencatat 

 

dari proses 

kepailitan pada tahun 2013 sehingga pada 

tahun tersebut sudah banyak tenaga ahli 

yang dimiliki perusahaan pindah bekerja di 

tempat lain dan tersisa sangat sedikit 

 

masa setelah proses kepailitan, 

artner 

yang mau mendukung perusahaan dalam 

supply bahan baku utama dalam proyek 

 

Perusahaan tidak memiliki sumber bahan 

baku utama sendiri dan sedangkan jangka 

-
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dokumen untuk di

singkat, sehingga

memenuhi/meng

dokumen yang pada saat itu sudah siap;

vi. Perusahaan mengikuti semua paket tender 

dalam perkara 

memenangkan salah satunya, atau 2 

paket, atau jika beruntung dap

memenangkan seluruhnya;

vii. Saksi merasa waktu untuk persiapan 

dokumen sebelum di

mepet/singkat, menurut saksi bisa jadi 

karena dari pihak saksi yang telat melihat 

pengumuman di LPSE;

viii. Tidak ada asosiasi perusahaan BUMN 

dalam bidang jasa konst

1 naungan yaitu kementrian BUMN, tidak 

pernah ada koordinasi antar perusahaan 

dalam bentuk apapun termasuk dalam 

setiap kegiatan lelang, pun jika bertemu 

dengan rekan

konstruksi lainnya hanya jika ada agenda 

kegiatan umum seperti seminar

ix. Jika pun bekerjasama antar perusahaan 

jasa konstruksi, hanya dalam bentuk JO 

(joint operation

keunggulan dari masing

perusahaan untuk saling melengkapi;

x. Perusahaan selalu serius dalam setia

mengikuti seleksi tender, karena ada biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

mengikuti seluruh proses seleksi dalam 

tender; --------------------------------

xi. Saksi tidak pernah menanyakan kepada 

Pokja mengenai tenggat waktu untuk 

melakukan upload
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dokumen untuk di upload saat PQ pun 

singkat, sehingga perusahaan 

memenuhi/mengupload dokumen-

dokumen yang pada saat itu sudah siap; --  

Perusahaan mengikuti semua paket tender 

dalam perkara a quo dengan harapan bisa 

memenangkan salah satunya, atau 2 

paket, atau jika beruntung dapat 

memenangkan seluruhnya; -------------------  

Saksi merasa waktu untuk persiapan 

dokumen sebelum di upload cukup 

mepet/singkat, menurut saksi bisa jadi 

karena dari pihak saksi yang telat melihat 

pengumuman di LPSE; ------------------------  

Tidak ada asosiasi perusahaan BUMN 

dalam bidang jasa konstruksi meski dalam 

1 naungan yaitu kementrian BUMN, tidak 

pernah ada koordinasi antar perusahaan 

dalam bentuk apapun termasuk dalam 

setiap kegiatan lelang, pun jika bertemu 

dengan rekan-rekan dari perusahaan jasa 

konstruksi lainnya hanya jika ada agenda 

iatan umum seperti seminar-seminar; --  

Jika pun bekerjasama antar perusahaan 

jasa konstruksi, hanya dalam bentuk JO 

joint operation) dengan mensinergikan 

keunggulan dari masing-masing 

perusahaan untuk saling melengkapi; ------  

Perusahaan selalu serius dalam setiap 

mengikuti seleksi tender, karena ada biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

mengikuti seluruh proses seleksi dalam 

--------------------------------------------  

Saksi tidak pernah menanyakan kepada 

Pokja mengenai tenggat waktu untuk 

upload, karena menurut saksi 

  

saat PQ pun 

perusahaan 

-

 

Perusahaan mengikuti semua paket tender 

dengan harapan bisa 

memenangkan salah satunya, atau 2 

at 

 

Saksi merasa waktu untuk persiapan 

cukup 

mepet/singkat, menurut saksi bisa jadi 

karena dari pihak saksi yang telat melihat 

 

Tidak ada asosiasi perusahaan BUMN 

ruksi meski dalam 

1 naungan yaitu kementrian BUMN, tidak 

pernah ada koordinasi antar perusahaan 

dalam bentuk apapun termasuk dalam 

setiap kegiatan lelang, pun jika bertemu 

rekan dari perusahaan jasa 

konstruksi lainnya hanya jika ada agenda 

 

Jika pun bekerjasama antar perusahaan 

jasa konstruksi, hanya dalam bentuk JO 

) dengan mensinergikan 

masing 

 

p 

mengikuti seleksi tender, karena ada biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

mengikuti seluruh proses seleksi dalam 

 

Saksi tidak pernah menanyakan kepada 

Pokja mengenai tenggat waktu untuk 

, karena menurut saksi 
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selama hal tersebut wajar

ada yang janggal, tidak p

mempertanyakan pada 

d. Sdr. Putu selaku Manager Pemasaran dan 

Bima selaku Tim Legal (PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama Tbk), disumpah, pada 

pokoknya menyatakan:

i. Perusahaan men

nilai proyeknya mencapai Rp. 100 Milyar 

Rupiah, dan Perusahaan termasuk dalam 

kualifikasi perusahaan besar;

ii. Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

dalam perkara 

iii. Menurut saksi, syarat

perkara a quo

yang terasa janggal;

iv. Mengenai penyebab perusahaan gugur 

dalam tender perkara 

sudah mengajukan surat sanggah (Pak 

Bima menunjukkan copy scan dalam i

ke depan Majelis Komisi);

v. Perusahaan mendaftarkan 1 ora

ahli untuk 4 paket tender perkara 

Perusahaan memiliki 10 orang tenaga ahli 

dengan kombinasi pegawai tetap dan 

kontrak, namun pada saat pendaftaran 

tender perkara 

ahli yang available hanya 1 orang saja;

vi. Ketika saksi ditanya Kuasa Hukum 

Terlapor II bagaimana jika pada saat itu 

perusahaan memiliki 2 orang tenaga ahli 

yang available, dan saksi menjawab jika 

ada 2 orang, tentunya perusahaan akan 

mengajukan keduanya;

vii. Alasan mengajukan 1 orang tenaga ahli 

yang tersedia 
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tersebut wajar-wajar saja tidak 

ada yang janggal, tidak perlu untuk 

mempertanyakan pada Pokja. ----------------  

Putu selaku Manager Pemasaran dan Sdr.

Bima selaku Tim Legal (PT Jaya Konstruksi 

nggala Pratama Tbk), disumpah, pada 

pokoknya menyatakan:------------------------------  

Perusahaan mengikuti tender a quo karena 

nilai proyeknya mencapai Rp. 100 Milyar 

Rupiah, dan Perusahaan termasuk dalam 

kualifikasi perusahaan besar; ----------------  

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

dalam perkara a quo; --------------------------  

Menurut saksi, syarat-syarat tender 

a quo biasa-biasa saja, tidak ada 

yang terasa janggal; ----------------------------  

Mengenai penyebab perusahaan gugur 

dalam tender perkara a quo, perusahaan 

sudah mengajukan surat sanggah (Pak 

Bima menunjukkan copy scan dalam i-Pad 

ke depan Majelis Komisi); ---------------------  

Perusahaan mendaftarkan 1 orang tenaga 

ahli untuk 4 paket tender perkara a quo. 

Perusahaan memiliki 10 orang tenaga ahli 

dengan kombinasi pegawai tetap dan 

kontrak, namun pada saat pendaftaran 

tender perkara a quo berlangsung, tenaga 

ahli yang available hanya 1 orang saja; -----  

si ditanya Kuasa Hukum 

Terlapor II bagaimana jika pada saat itu 

perusahaan memiliki 2 orang tenaga ahli 

yang available, dan saksi menjawab jika 

ada 2 orang, tentunya perusahaan akan 

mengajukan keduanya; ------------------------  

Alasan mengajukan 1 orang tenaga ahli 

yang tersedia pada saat itu untuk 4 paket 

 

wajar saja tidak 

erlu untuk 

 

Sdr. 

Bima selaku Tim Legal (PT Jaya Konstruksi 

nggala Pratama Tbk), disumpah, pada 

 

karena 

nilai proyeknya mencapai Rp. 100 Milyar 

Rupiah, dan Perusahaan termasuk dalam 

 

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

 

syarat tender 

biasa saja, tidak ada 

 

Mengenai penyebab perusahaan gugur 

, perusahaan 

sudah mengajukan surat sanggah (Pak 

Pad 

 

ng tenaga 

. 

Perusahaan memiliki 10 orang tenaga ahli 

dengan kombinasi pegawai tetap dan 

kontrak, namun pada saat pendaftaran 

berlangsung, tenaga 

 

si ditanya Kuasa Hukum 

Terlapor II bagaimana jika pada saat itu 

perusahaan memiliki 2 orang tenaga ahli 

yang available, dan saksi menjawab jika 

ada 2 orang, tentunya perusahaan akan 

 

Alasan mengajukan 1 orang tenaga ahli 

pada saat itu untuk 4 paket 
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tender perkara 

memudahkan pekerjaan perusahaan dalam 

melengkapi syarat

ini pun telah coba ditegaskan kembali oleh 

Majelis Komisi dan saksi tetap menjawab 

demikian; --------------------------------

viii. Jika menang lebih 

menurut pengalaman saksi, panitia akan 

memanggil perusahaan untuk diberikan 

pilihan paket mana yang akan dikerjakan, 

dengan alasan

tentunya, dan perusahaan mengalami hal 

tersebut pada tahun 2014;

ix. Panitia lelang

2015 dalam perkara 

x. Syarat-syarat tender perkara 

menurut saksi masih wajar dan masih 

dapat diikuti oleh perusahaan, termasuk 

syarat kualifikasi S2 teknik sipil untuk 

tenaga ahli tender perkara 

menurut sak

hasil yang lebih baik;

xi. Saksi tidak pernah bertemu dengan panitia 

dan juga pada saat pendaftaran tender 

perkara a quo

siapa-siapa saja pesertanya, dan saksi 

baru mengetahui siapa peserta

yang mengikuti setelah ada pengumuman 

di web site bahwa perusahaan dinyatakan 

gugur; --------------------------------

xii. Setelah dinyatakan gugur, perusahaan 

juga tidak pernah menghubungi 

perusahaan yang memenangkan tender 

perkara a quo

e. Sdr. Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Litigasi dan Advokasi
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tender perkara a quo, justru untuk 

memudahkan pekerjaan perusahaan dalam 

melengkapi syarat-syarat tender, dan hal 

ini pun telah coba ditegaskan kembali oleh 

Majelis Komisi dan saksi tetap menjawab 

----------------------------------------  

Jika menang lebih dari 1 paket tender, 

menurut pengalaman saksi, panitia akan 

memanggil perusahaan untuk diberikan 

pilihan paket mana yang akan dikerjakan, 

dengan alasan-alasan teknis pekerjaan 

tentunya, dan perusahaan mengalami hal 

tersebut pada tahun 2014; --------------------  

Panitia lelang 2014  sama dengan tahun 

2015 dalam perkara a quo; -------------------  

syarat tender perkara a quo

menurut saksi masih wajar dan masih 

dapat diikuti oleh perusahaan, termasuk 

syarat kualifikasi S2 teknik sipil untuk 

tenaga ahli tender perkara a quo, karena 

menurut saksi mungkin panitia berharap 

hasil yang lebih baik; --------------------------  

Saksi tidak pernah bertemu dengan panitia 

dan juga pada saat pendaftaran tender 

a quo saksi tidak mengetahui 

siapa saja pesertanya, dan saksi 

baru mengetahui siapa peserta-perserta 

ikuti setelah ada pengumuman 

di web site bahwa perusahaan dinyatakan 

---------------------------------------------  

Setelah dinyatakan gugur, perusahaan 

juga tidak pernah menghubungi 

perusahaan yang memenangkan tender 

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

Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

okasi dan Sdr. Bujang Efendi 

  

, justru untuk 

memudahkan pekerjaan perusahaan dalam 

syarat tender, dan hal 

ini pun telah coba ditegaskan kembali oleh 

Majelis Komisi dan saksi tetap menjawab 

 

dari 1 paket tender, 

menurut pengalaman saksi, panitia akan 

memanggil perusahaan untuk diberikan 

pilihan paket mana yang akan dikerjakan, 

alasan teknis pekerjaan 

tentunya, dan perusahaan mengalami hal 

 

2014  sama dengan tahun 

 

a quo 

menurut saksi masih wajar dan masih 

dapat diikuti oleh perusahaan, termasuk 

syarat kualifikasi S2 teknik sipil untuk 

, karena 

si mungkin panitia berharap 

 

Saksi tidak pernah bertemu dengan panitia 

dan juga pada saat pendaftaran tender 

saksi tidak mengetahui 

siapa saja pesertanya, dan saksi 

perserta 

ikuti setelah ada pengumuman 

di web site bahwa perusahaan dinyatakan 

 

Setelah dinyatakan gugur, perusahaan 

juga tidak pernah menghubungi 

perusahaan yang memenangkan tender 

 

Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Bujang Efendi 
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selaku Manager Pra Kualifikasi

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk

disumpah, dan pada pokoknya menyatakan:

i. Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

perkara a quo

ii. Dalam 1 tahun, Perusahaan mampu 

mengerjakan sampai dengan 50

tender, pada tahun 2015 ketika 

pendaftaran tender perkara 

kemampuan perusahaan bersisa 3 atau 4 

paket lagi; --------------------------------

iii. Selama tidak ada aturan yang melarang, 1 

personil tenaga ahli boleh didaftarkan 

untuk 4 paket tender;

iv. Perusahaan pernah mengajukan 1 

tenaga ahli untuk beberapa paket tender, 

dan seluruhnya lolos tahap pra

baru kemudian masuk ke tahap evaluasi 

teknis; --------------------------------

v. Alat berat (pekerjaan utama) yang diajukan 

oleh para peserta, termasuk perusahaan, 

sama dengan peserta lain karena 

sesuai dengan permintaan dari panitia;

vi. Saksi kembali menyampaikan bahwa 

selama tidak ada aturan yang melarang, 

tidak masalah jika personil tenaga ahli dan 

spesifikasi alat berat sama untuk ke 4 

paket tender didaftarkan dalam tahap pra

kualifikasi; --------------------------------

vii. Perusahaan membuat surat keterangan 

siap bekerja penuh waktu dan tidak 

rangkap jabatan bagi tenaga ahli, dan 

menurut saksi, tidak rangkap jabatan 

adalah ketika memenangkan tender, 

tenaga ahli hanya boleh bekerja pada 1 

proyek tender saja;
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selaku Manager Pra Kualifikasi PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

disumpah, dan pada pokoknya menyatakan: ---  

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

a quo; -----------------------------------  

Dalam 1 tahun, Perusahaan mampu 

mengerjakan sampai dengan 50 paket 

tender, pada tahun 2015 ketika 

pendaftaran tender perkara a quo

kemampuan perusahaan bersisa 3 atau 4 

----------------------------------------  

Selama tidak ada aturan yang melarang, 1 

personil tenaga ahli boleh didaftarkan 

untuk 4 paket tender; --------------------------  

Perusahaan pernah mengajukan 1 personil 

tenaga ahli untuk beberapa paket tender, 

dan seluruhnya lolos tahap pra-kualifikasi, 

baru kemudian masuk ke tahap evaluasi 

--------------------------------------------  

Alat berat (pekerjaan utama) yang diajukan 

oleh para peserta, termasuk perusahaan, 

sama dengan peserta lain karena harus 

sesuai dengan permintaan dari panitia; ----  

Saksi kembali menyampaikan bahwa 

selama tidak ada aturan yang melarang, 

tidak masalah jika personil tenaga ahli dan 

spesifikasi alat berat sama untuk ke 4 

paket tender didaftarkan dalam tahap pra-

---------------------------------------  

Perusahaan membuat surat keterangan 

siap bekerja penuh waktu dan tidak 

rangkap jabatan bagi tenaga ahli, dan 

menurut saksi, tidak rangkap jabatan 

adalah ketika memenangkan tender, 

tenaga ahli hanya boleh bekerja pada 1 

proyek tender saja; -----------------------------  

 

PT. 

, 

 

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

 

Dalam 1 tahun, Perusahaan mampu 

paket 

tender, pada tahun 2015 ketika 

a quo 

kemampuan perusahaan bersisa 3 atau 4 

 

Selama tidak ada aturan yang melarang, 1 

personil tenaga ahli boleh didaftarkan 

 

personil 

tenaga ahli untuk beberapa paket tender, 

kualifikasi, 

baru kemudian masuk ke tahap evaluasi 

 

Alat berat (pekerjaan utama) yang diajukan 

oleh para peserta, termasuk perusahaan, 

harus 

 

Saksi kembali menyampaikan bahwa 

selama tidak ada aturan yang melarang, 

tidak masalah jika personil tenaga ahli dan 

spesifikasi alat berat sama untuk ke 4 

-

 

Perusahaan membuat surat keterangan 

siap bekerja penuh waktu dan tidak 

rangkap jabatan bagi tenaga ahli, dan 

menurut saksi, tidak rangkap jabatan 

adalah ketika memenangkan tender, 

tenaga ahli hanya boleh bekerja pada 1 
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viii. Menurut pengalam

memenangkan tender tenaga ahli tersebut 

sudah bekerja di proyek lain, maka 

pemenang tender boleh menggantinya 

dengan personil tenaga ahli lainnya dengan 

keahlian yang sama;

ix. Dalam surat sanggah, perusahaan sudah 

menyampaikan kepada p

keabsahan dokumen leasing tersebut, 

namun jawaban panitia (pokja) 

menyatakan bahwa dokumen leasing 

bukan bukti kepemilikan yang sah;

x. Pada saat tahap pra

perusahaan tidak pernah bertemu dengan 

peserta lain; 

xi. Perusahaan tidak 

rutin apapun di kementrian BUMN selain 

berkaitan dengan kepemilikan saham;

xii. Jika kement

perusahaan-perusahaan BUMN bidang 

kontstruksi, mereka harus siap dipanggil 

kapanpun, dan pemanggilan tersebut 

sendiri-sendiri;

xiii. Pertemuan antar perusahaan BUMN 

bidang konstruksi dan kement

pun hanya bentuk rapat bersama 

membahas kinerja;

xiv. Perusahaan-perusahaan BUMN bidang 

konstruksi biasnya juga bertemu dalam 

acara seminar yang diadakan kement

Pekerjaan Umum karena 

kementrian Pekerjaan Umum mengundang 

semua perusahaan

bidang konstruks, termasuk LPJK, namun 

seminar tersebut hanya sewaktu

dan tidak rutin, dan seminar yang terakhir 
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Menurut pengalaman saksi, jika setelah 

memenangkan tender tenaga ahli tersebut 

sudah bekerja di proyek lain, maka 

pemenang tender boleh menggantinya 

dengan personil tenaga ahli lainnya dengan 

keahlian yang sama; ---------------------------  

Dalam surat sanggah, perusahaan sudah 

menyampaikan kepada panitia mengenai 

keabsahan dokumen leasing tersebut, 

namun jawaban panitia (pokja) 

menyatakan bahwa dokumen leasing 

bukan bukti kepemilikan yang sah; ---------  

Pada saat tahap pra-kualifikasi, 

perusahaan tidak pernah bertemu dengan 

 -------------------------------------  

Perusahaan tidak pernah ada pertemuan 

rutin apapun di kementrian BUMN selain 

berkaitan dengan kepemilikan saham; -----  

Jika kementerian BUMN memanggil 

perusahaan BUMN bidang 

kontstruksi, mereka harus siap dipanggil 

kapanpun, dan pemanggilan tersebut 

sendiri; ----------------------------------  

Pertemuan antar perusahaan BUMN 

bidang konstruksi dan kementerian BUMN 

pun hanya bentuk rapat bersama 

membahas kinerja; -----------------------------  

perusahaan BUMN bidang 

konstruksi biasnya juga bertemu dalam 

acara seminar yang diadakan kementerian 

Pekerjaan Umum karena memang 

kementrian Pekerjaan Umum mengundang 

semua perusahaan-perusahaan BUMN 

bidang konstruks, termasuk LPJK, namun 

seminar tersebut hanya sewaktu-waktu 

dan tidak rutin, dan seminar yang terakhir 

  

an saksi, jika setelah 

memenangkan tender tenaga ahli tersebut 

sudah bekerja di proyek lain, maka 

pemenang tender boleh menggantinya 

dengan personil tenaga ahli lainnya dengan 

 

Dalam surat sanggah, perusahaan sudah 

anitia mengenai 

keabsahan dokumen leasing tersebut, 

namun jawaban panitia (pokja) 

menyatakan bahwa dokumen leasing 

 

kualifikasi, 

perusahaan tidak pernah bertemu dengan 

 

pernah ada pertemuan 

rutin apapun di kementrian BUMN selain 

 

rian BUMN memanggil 

perusahaan BUMN bidang 

kontstruksi, mereka harus siap dipanggil 

kapanpun, dan pemanggilan tersebut 

 

Pertemuan antar perusahaan BUMN 

rian BUMN 

pun hanya bentuk rapat bersama 

 

perusahaan BUMN bidang 

konstruksi biasnya juga bertemu dalam 

rian 

memang 

kementrian Pekerjaan Umum mengundang 

perusahaan BUMN 

bidang konstruks, termasuk LPJK, namun 

waktu 

dan tidak rutin, dan seminar yang terakhir 
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kali diadakan sebelum lebaran idul fitri 

tahun 2018. 

f. Sdr. Ir. Cucu Suhara, M.Si 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam 

tender perkara a quo

pokoknya menyatakan:

i. Pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai 

PPK dan mempunyai jabatan struktural 

yaitu Kepada Bidang Pembangunan Jalan 

& Jembatan, dan Saksi sudah tidak 

menjabat sebagai PPK sejak tahun 2016;

ii. Tugas PPK mengacu pada Perpres No. 54 

Tahun 2010, sedangkan perencanaan 

tender ada di Biro Bina Teknik;

iii. Pada saat itu, Pemprov Banten memiliki 7 

paket tender pembangunan jalan yang 

kemudian tahun pelaksanaan dibuat 

bertahap karena keterbatasan anggaran, 

yaitu 3 paket di tahun 2014 s.d. 2015, dan 

4 paket di tahun 2015 s.d. 2016;

iv. Masing-masing paket tersebut di atas, 

ditenderkan secara bersamaan mengingat 

kebutuhan yang mendesak, dan dida

oleh Perda No. 2 tahun 2012 tentang 

Percepatan Pembangunan Provinsi Banten;

v. Perda No.  2 tahun 2012 tidak mengatur 

untuk memecah pembangunan jalan 

menjadi beberapa paket tender, namun 

karena keterbatasan anggaran, 

pelaksanaannya dipecah menjadi bebera

paket tender;

vi. Sejak tahun 2014 dan 2015 sudah ada 

pergantian PPK termasuk pergantian pada 

jabatan struktural;
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kali diadakan sebelum lebaran idul fitri 

 -------------------------------------  

r. Cucu Suhara, M.Si yang menjabat 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam 

a quo, disumpah, dan pada 

pokoknya menyatakan:------------------------------  

Pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai 

PPK dan mempunyai jabatan struktural 

yaitu Kepada Bidang Pembangunan Jalan 

mbatan, dan Saksi sudah tidak 

menjabat sebagai PPK sejak tahun 2016; --  

Tugas PPK mengacu pada Perpres No. 54 

Tahun 2010, sedangkan perencanaan 

tender ada di Biro Bina Teknik; --------------  

Pada saat itu, Pemprov Banten memiliki 7 

paket tender pembangunan jalan yang 

dian tahun pelaksanaan dibuat 

bertahap karena keterbatasan anggaran, 

yaitu 3 paket di tahun 2014 s.d. 2015, dan 

4 paket di tahun 2015 s.d. 2016; ------------  

masing paket tersebut di atas, 

ditenderkan secara bersamaan mengingat 

kebutuhan yang mendesak, dan didasari 

oleh Perda No. 2 tahun 2012 tentang 

Percepatan Pembangunan Provinsi Banten; 

Perda No.  2 tahun 2012 tidak mengatur 

untuk memecah pembangunan jalan 

menjadi beberapa paket tender, namun 

karena keterbatasan anggaran, 

pelaksanaannya dipecah menjadi beberapa 

paket tender; ------------------------------------  

Sejak tahun 2014 dan 2015 sudah ada 

pergantian PPK termasuk pergantian pada 

jabatan struktural; -----------------------------  

 

kali diadakan sebelum lebaran idul fitri 

 

yang menjabat 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam 

, disumpah, dan pada 

 

Pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai 

PPK dan mempunyai jabatan struktural 

yaitu Kepada Bidang Pembangunan Jalan 

mbatan, dan Saksi sudah tidak 

 

Tugas PPK mengacu pada Perpres No. 54 

Tahun 2010, sedangkan perencanaan 

 

Pada saat itu, Pemprov Banten memiliki 7 

paket tender pembangunan jalan yang 

dian tahun pelaksanaan dibuat 

bertahap karena keterbatasan anggaran, 

yaitu 3 paket di tahun 2014 s.d. 2015, dan 

 

masing paket tersebut di atas, 

ditenderkan secara bersamaan mengingat 

sari 

oleh Perda No. 2 tahun 2012 tentang 

 

Perda No.  2 tahun 2012 tidak mengatur 

untuk memecah pembangunan jalan 

menjadi beberapa paket tender, namun 

karena keterbatasan anggaran, 

pa 

 

Sejak tahun 2014 dan 2015 sudah ada 

pergantian PPK termasuk pergantian pada 
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vii. Penetapan syarat tenaga ahli adalah 

berdasarkan saran dari konsultan dan 

kajian internal;

viii. Untuk tender perkara 

S2 teknik si

tersebut adalah proyek besar dengan 

anggaran yang besar yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya oleh pengguna 

anggaran, dan berdasarkan usulan Bina 

Teknis dan evaluasi internal bersama;

ix. Kompleksitas lapangan dan wilayah 4 

paket tender perkara 

berbeda dengan paket tender lainnya;

x. Pada saat 7 paket tender dilaksanakan, 

pembebasan jalan belum dilakukan 

seluruhnya karena berharap pembebasan 

lahan dapat dilakukan secara simultan 

bersamaan dengan pelaksaan proyek;

xi. Jika dikatakan masih terbatasnya tenaga 

ahli dengan spesifikasi S2 Teknik Sipil, 

pada saat tender perkara 

dilaksanakan tidak pernah ada komplain 

dari para peserta tender;

xii. Saksi tidak mengetahui progress proyek 

tender a quo

pada tahun 2015 dan digantikan dengan 

Pak Helmy, seingat saksi, progress terakhir 

pelaksanaan proyek tender perkara 

pada saat saksi dimutasi adalah sekitar 

20%; --------------------------------

xiii. Secara teknis memang bisa seluruh paket 

tender dikerjakan o

namun mengingat waktu yang mendesak 

hal tersebut sulit dilakukan, terlebih dari 

perencanaan awal, jalan

tender perkara 
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Penetapan syarat tenaga ahli adalah 

berdasarkan saran dari konsultan dan 

kajian internal; ----------------------------------  

Untuk tender perkara a quo memerlukan 

S2 teknik sipil karena 4 paket tender 

tersebut adalah proyek besar dengan 

anggaran yang besar yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya oleh pengguna 

anggaran, dan berdasarkan usulan Bina 

Teknis dan evaluasi internal bersama; ------  

Kompleksitas lapangan dan wilayah 4 

nder perkara a quo cukup tinggi 

berbeda dengan paket tender lainnya; 

Pada saat 7 paket tender dilaksanakan, 

pembebasan jalan belum dilakukan 

seluruhnya karena berharap pembebasan 

lahan dapat dilakukan secara simultan 

bersamaan dengan pelaksaan proyek; ------  

a dikatakan masih terbatasnya tenaga 

ahli dengan spesifikasi S2 Teknik Sipil, 

pada saat tender perkara a quo

dilaksanakan tidak pernah ada komplain 

dari para peserta tender; ----------------------  

Saksi tidak mengetahui progress proyek 

a quo karena saksi sudah dimutasi 

pada tahun 2015 dan digantikan dengan 

Pak Helmy, seingat saksi, progress terakhir 

pelaksanaan proyek tender perkara a quo

pada saat saksi dimutasi adalah sekitar 

----------------------------------------------  

Secara teknis memang bisa seluruh paket 

tender dikerjakan oleh 1 penyedia jasa, 

namun mengingat waktu yang mendesak 

hal tersebut sulit dilakukan, terlebih dari 

perencanaan awal, jalan-jalan pada lokasi 

tender perkara a quo sudah memiliki 

  

Penetapan syarat tenaga ahli adalah 

berdasarkan saran dari konsultan dan 

 

memerlukan 

pil karena 4 paket tender 

tersebut adalah proyek besar dengan 

anggaran yang besar yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya oleh pengguna 

anggaran, dan berdasarkan usulan Bina 

 

Kompleksitas lapangan dan wilayah 4 

cukup tinggi 

Pada saat 7 paket tender dilaksanakan, 

pembebasan jalan belum dilakukan 

seluruhnya karena berharap pembebasan 

lahan dapat dilakukan secara simultan 

 

a dikatakan masih terbatasnya tenaga 

ahli dengan spesifikasi S2 Teknik Sipil, 

a quo 

dilaksanakan tidak pernah ada komplain 

 

Saksi tidak mengetahui progress proyek 

karena saksi sudah dimutasi 

pada tahun 2015 dan digantikan dengan 

Pak Helmy, seingat saksi, progress terakhir 

a quo 

pada saat saksi dimutasi adalah sekitar 

 

Secara teknis memang bisa seluruh paket 

leh 1 penyedia jasa, 

namun mengingat waktu yang mendesak 

hal tersebut sulit dilakukan, terlebih dari 

jalan pada lokasi 

sudah memiliki 



   

halaman 244 dari 511

penetapan SK jalan masing

dari SK Gubernur, maupun

xiv. 4 paket tender perkara 

sistem PQ karena proyeknya lebih 

kompleks dan bernilai besar sehingga 

butuh penyedia jasa yang memiliki 

pengalaman, tenaga ahli, perizinan, dan 

jangka waktu kerja yang sesuai;

xv. Saksi tidak mengetahui mengenai sistem 

passing grade yang dijadikan

Pokja kepada PT

xvi. Saksi tidak pernah mendapat laporan 

bahwa pada tahap PQ ada peserta tender 

yang memasukkan 1 orang tenaga ahli 

untuk 4 paket tender;

xvii. Verifikasi dapat dilakukan jika diperlukan 

misalnya jika terdapat perbedaan alamat, 

perbedaan nama, dan jika Pokja merasa 

perlu, verifikasi secara langsung dengan 

tatap muka/pertemuan dapat saja 

dilakukan; --------------------------------

xviii. HPS ditentukan oleh PPK dengan mengacu 

pada RAB dan evaluasi berasama Bina 

Teknik, sedangkan mengenai

teknik sipil untuk tenaga ahli, hal tersebut 

sudah ditentukan sebelumnya;

xix. Pokja tidak bisa diintervensi oleh siapapun 

termasuk PPK, PPK hanya mengawasi 

mengenai progress, hambatan

yang ada, dan juga dari sisi jadwal 

pelaksanaan te

xx. Syarat S2 teknik sipil untuk GS menurut 

saksi tidak janggal, karena proyek tender 

perkara a quo

kompleksitas lapangan yang tinggi, dan 

anggaranya besar;
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penetapan SK jalan masing-masing, baik 

dari SK Gubernur, maupun Perda; ----------  

et tender perkara a quo digunakan 

sistem PQ karena proyeknya lebih 

kompleks dan bernilai besar sehingga 

butuh penyedia jasa yang memiliki 

pengalaman, tenaga ahli, perizinan, dan 

jangka waktu kerja yang sesuai; -------------  

Saksi tidak mengetahui mengenai sistem 

g grade yang dijadikan penilaian oleh 

Pokja kepada PT Adhi Karya; -----------------  

Saksi tidak pernah mendapat laporan 

bahwa pada tahap PQ ada peserta tender 

yang memasukkan 1 orang tenaga ahli 

untuk 4 paket tender; --------------------------  

Verifikasi dapat dilakukan jika diperlukan 

jika terdapat perbedaan alamat, 

perbedaan nama, dan jika Pokja merasa 

perlu, verifikasi secara langsung dengan 

tatap muka/pertemuan dapat saja 

---------------------------------------  

HPS ditentukan oleh PPK dengan mengacu 

pada RAB dan evaluasi berasama Bina 

Teknik, sedangkan mengenai kualifikasi S2 

teknik sipil untuk tenaga ahli, hal tersebut 

sudah ditentukan sebelumnya; --------------  

Pokja tidak bisa diintervensi oleh siapapun 

termasuk PPK, PPK hanya mengawasi 

mengenai progress, hambatan-hambatan 

yang ada, dan juga dari sisi jadwal 

pelaksanaan tender (time line); ---------------  

Syarat S2 teknik sipil untuk GS menurut 

saksi tidak janggal, karena proyek tender 

a quo perlu output maksimal, 

kompleksitas lapangan yang tinggi, dan 

anggaranya besar; ------------------------------  

 

masing, baik 

 

digunakan 

sistem PQ karena proyeknya lebih 

kompleks dan bernilai besar sehingga 

butuh penyedia jasa yang memiliki 

pengalaman, tenaga ahli, perizinan, dan 

 

Saksi tidak mengetahui mengenai sistem 

penilaian oleh 

 

Saksi tidak pernah mendapat laporan 

bahwa pada tahap PQ ada peserta tender 

yang memasukkan 1 orang tenaga ahli 

 

Verifikasi dapat dilakukan jika diperlukan 

jika terdapat perbedaan alamat, 

perbedaan nama, dan jika Pokja merasa 

perlu, verifikasi secara langsung dengan 

tatap muka/pertemuan dapat saja 

 

HPS ditentukan oleh PPK dengan mengacu 

pada RAB dan evaluasi berasama Bina 

kualifikasi S2 

teknik sipil untuk tenaga ahli, hal tersebut 

 

Pokja tidak bisa diintervensi oleh siapapun 

termasuk PPK, PPK hanya mengawasi 

hambatan 

yang ada, dan juga dari sisi jadwal 

 

Syarat S2 teknik sipil untuk GS menurut 

saksi tidak janggal, karena proyek tender 

put maksimal, 

kompleksitas lapangan yang tinggi, dan 
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g. Sdr. Mukhtaryo, S

Kepala Proyek LRT,

selaku Divisi Hukum PT

Tbk., disumpah, dan pada pokoknya 

menyatakan: --------------------------------

i. Pada tahun 2015, Saksi Edy Nurpadmo 

sebagai Team Leader proses tender perkara 

a quo, dan Saksi Muh. Taryo sebagai staff 

estimating;  --------------------------------

ii. Syarat tenaga ahli dan peralatan dalam 

tender perkara 

tidak ada masalah;

iii. Saat itu saksi Edy Nurpadmo belum 

mengetahui dengan pasti bahwa 

perusahaan memiliki tenaga ahli yang 

terbatas, saksi Edy Nurpadmo hanya 

merasa bahwa perusah

mengalami keterbatasan tenaga ahli 

karena saat itu perusahaan sedang 

mengerjakan banyak proyek;

iv. 3 nama tenaga ahli diberikan oleh manager 

engineering; --------------------------------

v. Tidak ada pertimbangan tertentu dalam 

penempatan tenaga ahli tertentu untuk 

paket tender tertentu;

vi. Strategi penawaran ada perbedaan harga 

satuan, misalnya upah mandor yang 

memperhitungkan jarak lokasi proyek, 

lokasi proyek (dalam/luar kota), UMR 

setempat, indeks harga, dll;

vii. Paket 1 dan Paket 2 tender perkara 

berbeda karena lokasi

1 lebih panjang dan di luar kota Serang, 

dan hal ini bagian dari strategi;
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, Sdr. Edy Nurpadmo selaku 

Kepala Proyek LRT, dan Saksi Agus Cahyanto 

Divisi Hukum PT Adhi Karya Persero, 

Tbk., disumpah, dan pada pokoknya 

------------------------------------------  

Pada tahun 2015, Saksi Edy Nurpadmo 

sebagai Team Leader proses tender perkara 

, dan Saksi Muh. Taryo sebagai staff 

--------------------------------------  

Syarat tenaga ahli dan peralatan dalam 

tender perkara a quo normal-normal saja, 

tidak ada masalah; -----------------------------  

Saat itu saksi Edy Nurpadmo belum 

mengetahui dengan pasti bahwa 

perusahaan memiliki tenaga ahli yang 

terbatas, saksi Edy Nurpadmo hanya 

merasa bahwa perusahaan sepertinya akan 

mengalami keterbatasan tenaga ahli 

karena saat itu perusahaan sedang 

mengerjakan banyak proyek; -----------------  

3 nama tenaga ahli diberikan oleh manager 

--------------------------------------  

Tidak ada pertimbangan tertentu dalam 

penempatan tenaga ahli tertentu untuk 

ender tertentu; --------------------------  

Strategi penawaran ada perbedaan harga 

satuan, misalnya upah mandor yang 

memperhitungkan jarak lokasi proyek, 

lokasi proyek (dalam/luar kota), UMR 

setempat, indeks harga, dll; ------------------  

Paket 1 dan Paket 2 tender perkara a quo

berbeda karena lokasi yang berbeda, paket 

1 lebih panjang dan di luar kota Serang, 

dan hal ini bagian dari strategi; --------------  

  

Nurpadmo selaku 

Agus Cahyanto 

Adhi Karya Persero, 

Tbk., disumpah, dan pada pokoknya 

 

Pada tahun 2015, Saksi Edy Nurpadmo 

sebagai Team Leader proses tender perkara 

, dan Saksi Muh. Taryo sebagai staff 

 

Syarat tenaga ahli dan peralatan dalam 

normal saja, 

 

Saat itu saksi Edy Nurpadmo belum 

mengetahui dengan pasti bahwa 

perusahaan memiliki tenaga ahli yang 

terbatas, saksi Edy Nurpadmo hanya 

aan sepertinya akan 

mengalami keterbatasan tenaga ahli 

karena saat itu perusahaan sedang 

 

3 nama tenaga ahli diberikan oleh manager 

 

Tidak ada pertimbangan tertentu dalam 

penempatan tenaga ahli tertentu untuk 

 

Strategi penawaran ada perbedaan harga 

satuan, misalnya upah mandor yang 

memperhitungkan jarak lokasi proyek, 

lokasi proyek (dalam/luar kota), UMR 

 

a quo 

yang berbeda, paket 

1 lebih panjang dan di luar kota Serang, 
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viii. Paket 3 dinilai lebih efisien karena 

berlokasi di dalam kota, peralatan yang 

mudah, dan akses jalan yang bagus, 

sedangkan paket 4 berbeda karena 

memiliki peker

ix. Saksi Edy Nurpadmo hadir di klarifikasi 

teknis dan harga pada tanggal 29 April 

2015 karena ada undangan dari Pokja, dan 

pemilihan paket jalan Pakupatan 

adalah hasil koordinasi dengan manager;

x. Perusahaan pernah melakukan sanggahan 

terkait passing grade karena perusahaan 

merasa tidak ada yang kurang dalam 

memenuhi permintaan Pokja. Namun saksi 

tidak mengetahui jawaban Pokja atas 

sanggahan dimaksud. Investigator sudah 

memiliki dokumen sanggahan beserta 

jawabannya tersebut.

xi. Perusahaan 

banding karena ada biaya untuk jaminan 

yang jumlahnya besar, dan juga 

perusahaan tidak memilih paket mana 

yang akan dikerjakan.

h. Sdr. Riyanto, selaku 

Engineer dari PT Daya Cipta Dianrancana, 

disumpah, dan pada p

i. Sebelum pemeriksaan di mulai, saksi 

memberikan pernyataan bahwa saksi tidak 

mengentahui apa dan bagaimana proses 

tender dalam perkara 

tender/pelelangan dilakukan secara 

elektronik, sedangkan perusahaan saksi 

hanyalah sebagai konsultan pengawas 

khusus untuk pekerjaan jalan Palima 

Teneng yang dikerjakan oleh PT. Hutama 

Karya (persero), Tbk;
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Paket 3 dinilai lebih efisien karena 

berlokasi di dalam kota, peralatan yang 

mudah, dan akses jalan yang bagus, 

sedangkan paket 4 berbeda karena 

memiliki pekerjaan struktur; -----------------  

Saksi Edy Nurpadmo hadir di klarifikasi 

teknis dan harga pada tanggal 29 April 

2015 karena ada undangan dari Pokja, dan 

pemilihan paket jalan Pakupatan – Palima 

adalah hasil koordinasi dengan manager; --  

Perusahaan pernah melakukan sanggahan 

terkait passing grade karena perusahaan 

merasa tidak ada yang kurang dalam 

memenuhi permintaan Pokja. Namun saksi 

tidak mengetahui jawaban Pokja atas 

sanggahan dimaksud. Investigator sudah 

memiliki dokumen sanggahan beserta 

jawabannya tersebut. --------------------------  

 tidak melakukan sanggah 

banding karena ada biaya untuk jaminan 

yang jumlahnya besar, dan juga 

perusahaan tidak memilih paket mana 

yang akan dikerjakan. -------------------------  

Riyanto, selaku Quality & Quantity 

dari PT Daya Cipta Dianrancana, 

disumpah, dan pada pokoknya menyatakan: ---  

Sebelum pemeriksaan di mulai, saksi 

memberikan pernyataan bahwa saksi tidak 

mengentahui apa dan bagaimana proses 

tender dalam perkara a quo, karena proses 

pelelangan dilakukan secara 

elektronik, sedangkan perusahaan saksi 

hanyalah sebagai konsultan pengawas 

khusus untuk pekerjaan jalan Palima – Ps. 

Teneng yang dikerjakan oleh PT. Hutama 

Karya (persero), Tbk; ---------------------------  

 

Paket 3 dinilai lebih efisien karena 

berlokasi di dalam kota, peralatan yang 

mudah, dan akses jalan yang bagus, 

sedangkan paket 4 berbeda karena 

 

Saksi Edy Nurpadmo hadir di klarifikasi 

teknis dan harga pada tanggal 29 April 

2015 karena ada undangan dari Pokja, dan 

Palima 

 

Perusahaan pernah melakukan sanggahan 

terkait passing grade karena perusahaan 

merasa tidak ada yang kurang dalam 

memenuhi permintaan Pokja. Namun saksi 

tidak mengetahui jawaban Pokja atas 

sanggahan dimaksud. Investigator sudah 

memiliki dokumen sanggahan beserta 

 

tidak melakukan sanggah 

banding karena ada biaya untuk jaminan 

yang jumlahnya besar, dan juga 

perusahaan tidak memilih paket mana 

 

Quality & Quantity 

dari PT Daya Cipta Dianrancana, 

 

Sebelum pemeriksaan di mulai, saksi 

memberikan pernyataan bahwa saksi tidak 

mengentahui apa dan bagaimana proses 

, karena proses 

pelelangan dilakukan secara 

elektronik, sedangkan perusahaan saksi 

hanyalah sebagai konsultan pengawas 

Ps. 

Teneng yang dikerjakan oleh PT. Hutama 
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ii. Sepengetahuan saksi, pekerjaan jalan 

Pakupatan – 

dengan Palima 

tidak mengetahui siapa yang mengerjakan 

Jl. Pakupatan 

iii. Kontrak antara Dinas Bina Marga dengan 

perusahaan saksi berikut dengan Laporan 

Hasil Pekerjaannya, sudah saksi serahkan 

ke dinas, dan saksi menyarankan agar 

Investigator meminta langsung kep

Dinas; --------------------------------

iv. Menurut saksi, dalam pekerjaan jalan 

Palima – Ps. Teneng tidak ada masalah 

dalam pembebasan lahan sampai 

pekerjaan tersebut selesai;

v. Pekerjaan PT. Hutama Karya menurut 

saksi sudah bagus, dan saksi selalu 

menguji kualitas beton sebelum beton 

dituang dari truk molen, dan pernah juga 

terjadi pemulangan beton karena menurut 

saksi kualitas beton menurun dalam 

perjalanan dan juga pembongkaran beton 

yang sudah terpasang karena tidak sesuai 

dengan kontrak;

vi. Keluhan dari kontraktor paling banyak 

hanya pada aspek sosial terkait dengan 

keuasaan wilayah jawara

i. Sdr. Thomas. A dari PT. Waskita Karya 

(Persero), Tbk selaku Kepala Cabang Banten PT

Waskita Karya (Persero), Tbk, disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan:

i. Bahwa ternyata 

team, kemudian 2 team ini lah yang 

dimasukkan dalam mengikuti 4 paket 

tender a quo;
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Sepengetahuan saksi, pekerjaan jalan 

 Palima dikerjakan bersamaan 

dengan Palima – Ps. Teneng, namun saksi

tidak mengetahui siapa yang mengerjakan 

Jl. Pakupatan – Palima; -----------------------  

Kontrak antara Dinas Bina Marga dengan 

perusahaan saksi berikut dengan Laporan 

Hasil Pekerjaannya, sudah saksi serahkan 

ke dinas, dan saksi menyarankan agar 

Investigator meminta langsung kepada 

---------------------------------------------  

Menurut saksi, dalam pekerjaan jalan 

Ps. Teneng tidak ada masalah 

dalam pembebasan lahan sampai 

pekerjaan tersebut selesai; --------------------  

Pekerjaan PT. Hutama Karya menurut 

saksi sudah bagus, dan saksi selalu 

menguji kualitas beton sebelum beton 

tuang dari truk molen, dan pernah juga 

terjadi pemulangan beton karena menurut 

saksi kualitas beton menurun dalam 

perjalanan dan juga pembongkaran beton 

yang sudah terpasang karena tidak sesuai 

dengan kontrak; --------------------------------  

Keluhan dari kontraktor paling banyak 

ada aspek sosial terkait dengan 

keuasaan wilayah jawara. ---------------------  

Thomas. A dari PT. Waskita Karya 

selaku Kepala Cabang Banten PT

askita Karya (Persero), Tbk, disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan: -----------------------  

Bahwa ternyata stock hanya hanya ada 2 

, kemudian 2 team ini lah yang 

dimasukkan dalam mengikuti 4 paket 

; ------------------------------------  

  

Sepengetahuan saksi, pekerjaan jalan 

Palima dikerjakan bersamaan 

Ps. Teneng, namun saksi 

tidak mengetahui siapa yang mengerjakan 

 

Kontrak antara Dinas Bina Marga dengan 

perusahaan saksi berikut dengan Laporan 

Hasil Pekerjaannya, sudah saksi serahkan 

ke dinas, dan saksi menyarankan agar 

ada 

 

Menurut saksi, dalam pekerjaan jalan 

Ps. Teneng tidak ada masalah 

dalam pembebasan lahan sampai 

 

Pekerjaan PT. Hutama Karya menurut 

saksi sudah bagus, dan saksi selalu 

menguji kualitas beton sebelum beton 

tuang dari truk molen, dan pernah juga 

terjadi pemulangan beton karena menurut 

saksi kualitas beton menurun dalam 

perjalanan dan juga pembongkaran beton 

yang sudah terpasang karena tidak sesuai 

 

Keluhan dari kontraktor paling banyak 

ada aspek sosial terkait dengan 

 

Thomas. A dari PT. Waskita Karya 

selaku Kepala Cabang Banten PT 

askita Karya (Persero), Tbk, disumpah, dan 

 

hanya hanya ada 2 

, kemudian 2 team ini lah yang 

dimasukkan dalam mengikuti 4 paket 
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ii. Bahwa menurut sepengetahuan saksi di 

dalam document awal tidak ada 

persyaratan terhadap 4 paket tender 

harus berbeda personilnya;

iii. Menurut pengalaman saksi kalaupun nant

menang di 2 paket akan ditanya oleh 

panitia akan memilih paket yang mana;

iv. Bahwa terkait peralatan yang tertulis di 

document, PT Waskita Karya (Persero), Tbk 

sudah menyampaikan daftar peralatan 

minimal sesuai dengan 

v. Terhadap pertanyaan mengapa

Karya (persero), Tbk menawar melebihi 

nilai HPS yang sudah ada, menurut saksi 

ketika dinyatakan lolos tahap pra 

kualifikasi, kemudian melakukan 

aanwijzing lapangan saksi mendapatkan 

harga besi beton tahun 2015

kenaikan yang signifikan

tersebut sedikit mempengaruhi harga yang 

ditawarkan oleh saksi;

vi. Bahwa menurut saksi selain fa

variable ada factor lain yang 

mempengaruhi Perusahaan saksi menawar 

di atas pagu yaitu lahan yang tidak 

semuanya bebas, ada kabel PLN, sal

kabel Telkom;

vii. Bahwa terhadap pertanyaan mengapa 

perusahaan saksi tetap memaksakan 

masuk atau menawar walaupun dengan 

harga di atas pagu atau HPS, karena 

menurut saksi HPS tidak atau belum tentu 

benar dan harapan lain peserta lain juga 

menghitung de

harapannya proyek akan di re tender oleh 

owner, kalau tidak dimasukkan berarti 
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Bahwa menurut sepengetahuan saksi di 

dalam document awal tidak ada 

persyaratan terhadap 4 paket tender a quo

harus berbeda personilnya; -------------------  

Menurut pengalaman saksi kalaupun nanti 

menang di 2 paket akan ditanya oleh 

panitia akan memilih paket yang mana; ----  

Bahwa terkait peralatan yang tertulis di 

document, PT Waskita Karya (Persero), Tbk 

sudah menyampaikan daftar peralatan 

minimal sesuai dengan document; -----------  

Terhadap pertanyaan mengapa PT. Waskita 

Karya (persero), Tbk menawar melebihi 

nilai HPS yang sudah ada, menurut saksi 

ketika dinyatakan lolos tahap pra 

kualifikasi, kemudian melakukan 

aanwijzing lapangan saksi mendapatkan 

harga besi beton tahun 2015-2016 ada 

kenaikan yang signifikan sehingga hal 

tersebut sedikit mempengaruhi harga yang 

ditawarkan oleh saksi; -------------------------  

Bahwa menurut saksi selain faktor atau 

variable ada factor lain yang 

mempengaruhi Perusahaan saksi menawar 

di atas pagu yaitu lahan yang tidak 

semuanya bebas, ada kabel PLN, saluran / 

kabel Telkom; -----------------------------------  

Bahwa terhadap pertanyaan mengapa 

perusahaan saksi tetap memaksakan 

masuk atau menawar walaupun dengan 

harga di atas pagu atau HPS, karena 

menurut saksi HPS tidak atau belum tentu 

benar dan harapan lain peserta lain juga 

menghitung dengan nilai yang sama jadi 

harapannya proyek akan di re tender oleh 

owner, kalau tidak dimasukkan berarti 

 

Bahwa menurut sepengetahuan saksi di 

dalam document awal tidak ada 

a quo 

 

i 

menang di 2 paket akan ditanya oleh 

 

Bahwa terkait peralatan yang tertulis di 

document, PT Waskita Karya (Persero), Tbk 

sudah menyampaikan daftar peralatan 

 

PT. Waskita 

Karya (persero), Tbk menawar melebihi 

nilai HPS yang sudah ada, menurut saksi 

ketika dinyatakan lolos tahap pra 

kualifikasi, kemudian melakukan 

aanwijzing lapangan saksi mendapatkan 

2016 ada 

sehingga hal 

tersebut sedikit mempengaruhi harga yang 

 

tor atau 

variable ada factor lain yang 

mempengaruhi Perusahaan saksi menawar 

di atas pagu yaitu lahan yang tidak 

uran / 

 

Bahwa terhadap pertanyaan mengapa 

perusahaan saksi tetap memaksakan 

masuk atau menawar walaupun dengan 

harga di atas pagu atau HPS, karena 

menurut saksi HPS tidak atau belum tentu 

benar dan harapan lain peserta lain juga 

ngan nilai yang sama jadi 

harapannya proyek akan di re tender oleh 

owner, kalau tidak dimasukkan berarti 
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sudah tidak ada harapan lagi sedangkan 

menurut analisa saksi tidak ada prosedur 

yang dilanggar;

viii. Bahwa yang menyebabkan saksi tetap 

menawar walupun har

atas HPS adalah kondisi itu tidak serta 

merta menghilangkan kesempatan untuk 

menang karena bisa saja peserta yang lain 

malah menawar di atas perusahaan saksi.

j. Sdr. Andi Fachriyanto, S.T. selaku 

Hutama Karya, Tbk pada saat tender 

disumpah, dan pada pokoknya menyatakan:

Tugas saksi selaku estimator pada saat tender 

a quo adalah bertanggung jawab di harga, 

teknis, schedule dan menyiapkan dokumen 

atau metode kerja, kemudian melak

survey sebelum melakukan penetapan harga di 

4 paket yang diikuti tentunya survey tersebut 

dilakukan berdasarkan kebutuhan saat itu

k. Sdr. Foster Dulles Tumpal Ambarita, S.T. 

selaku Estimator PT. Hutama Karya, Tbk pada 

saat tender a quo

pokoknya menyatakan:

i. Bahwa pada saat tender 

terhadap 4 paket;

ii. Menurut saksi HK hanya menempatkan 1 

team personil untuk 4 paket;

iii. Bahwa menurut saksi pada saat itu HK 

hanya memiliki 1 personil untuk General 

Super Intendent;

iv. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan 

peserta tender lainnya ataupun dengan 

pokja/panitia kecuali pada waktu 

klarifikasi karena pada waktu klarifiksi 

tersebut perserta diwajibkan untuk 

menghadirkan personil;
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sudah tidak ada harapan lagi sedangkan 

menurut analisa saksi tidak ada prosedur 

yang dilanggar; ----------------------------------  

Bahwa yang menyebabkan saksi tetap 

menawar walupun harga yang didapat di 

atas HPS adalah kondisi itu tidak serta 

merta menghilangkan kesempatan untuk 

menang karena bisa saja peserta yang lain 

malah menawar di atas perusahaan saksi.  

Andi Fachriyanto, S.T. selaku estimator PT. 

Hutama Karya, Tbk pada saat tender a quo, 

disumpah, dan pada pokoknya menyatakan: ---  

Tugas saksi selaku estimator pada saat tender 

adalah bertanggung jawab di harga, 

teknis, schedule dan menyiapkan dokumen 

atau metode kerja, kemudian melakukan 

survey sebelum melakukan penetapan harga di 

4 paket yang diikuti tentunya survey tersebut 

dilakukan berdasarkan kebutuhan saat itu. ----  

Foster Dulles Tumpal Ambarita, S.T. 

selaku Estimator PT. Hutama Karya, Tbk pada 

a quo, disumpah, dan pada 

pokoknya menyatakan:------------------------------  

Bahwa pada saat tender a quo HK minat 

terhadap 4 paket; -------------------------------  

Menurut saksi HK hanya menempatkan 1 

team personil untuk 4 paket; -----------------  

Bahwa menurut saksi pada saat itu HK 

hanya memiliki 1 personil untuk General 

Super Intendent; --------------------------------  

tidak pernah berkomunikasi dengan 

peserta tender lainnya ataupun dengan 

pokja/panitia kecuali pada waktu 

klarifikasi karena pada waktu klarifiksi 

tersebut perserta diwajibkan untuk 

menghadirkan personil; -----------------------  

  

sudah tidak ada harapan lagi sedangkan 

menurut analisa saksi tidak ada prosedur 

 

Bahwa yang menyebabkan saksi tetap 

ga yang didapat di 

atas HPS adalah kondisi itu tidak serta 

merta menghilangkan kesempatan untuk 

menang karena bisa saja peserta yang lain 

 

stimator PT. 

, 

 

Tugas saksi selaku estimator pada saat tender 

adalah bertanggung jawab di harga, 

teknis, schedule dan menyiapkan dokumen 

ukan 

survey sebelum melakukan penetapan harga di 

4 paket yang diikuti tentunya survey tersebut 

 

Foster Dulles Tumpal Ambarita, S.T. 

selaku Estimator PT. Hutama Karya, Tbk pada 

pada 

 

HK minat 

 

Menurut saksi HK hanya menempatkan 1 

 

Bahwa menurut saksi pada saat itu HK 

hanya memiliki 1 personil untuk General 

 

tidak pernah berkomunikasi dengan 

peserta tender lainnya ataupun dengan 

pokja/panitia kecuali pada waktu 

klarifikasi karena pada waktu klarifiksi 

tersebut perserta diwajibkan untuk 
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v. Bahwa menurut saksi di dalam dokumen 

tender tidak 

ahli untuk 4 paket dan pada waktu itu HK 

menempatkan satu team dan peralatan 

yang sama untuk 4 paket.

l. Sdr. Djoko Soengkowo selaku staf Estimator PT. 

Brantas Abipraya (Persero), disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan:

i. Menurut saksi biaya sosial untuk proyek 

quo sangat tinggi sehingga hal tersebut 

sangat mempengaruhi saksi dalam 

memperhitungankan harga, saksi memberi 

contoh misalnya untuk sewa peralatan 

biaya 100 juta sedangkan biaya social bisa 

mencapai 70 juta;

ii. Bahwa menurut

ada hubungan antara menentukan harga 

dan efisiensi harga, karena apabila masih 

dalam ukuran wajar dalam perhitungan 

masih bisa dilaksanakan;

iii. Bahwa selama menghadiri proses 

klarifikasi teknis dan harga saksi tidak 

pernah bertemu den

iv. Saksi juga sebelumnya tidak pernah 

berkomunikasi dengan pokja;

v. Menurut pengalaman saksi dalam 

menangani proses tender memang selalu 

ada untuk melalui proses klarifikasi teknis 

dan harga tapi tidak pernah diminta 

panitia untuk memli

pengalaman saksi pertama yang diminta 

memilih oleh panitia;

vi. Bahwa dalam merumuskan harga tidak 

ada kordinasi dengan peserta lain karena 

hal tersebut merupakan rahasia 

perusahaan. 
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Bahwa menurut saksi di dalam dokumen 

tender tidak ada larangan menempatkan 1 

ahli untuk 4 paket dan pada waktu itu HK 

menempatkan satu team dan peralatan 

yang sama untuk 4 paket. --------------------  

Djoko Soengkowo selaku staf Estimator PT. 

Brantas Abipraya (Persero), disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan: -----------------------  

aksi biaya sosial untuk proyek a 

sangat tinggi sehingga hal tersebut 

sangat mempengaruhi saksi dalam 

memperhitungankan harga, saksi memberi 

contoh misalnya untuk sewa peralatan 

biaya 100 juta sedangkan biaya social bisa 

mencapai 70 juta; ------------------------------  

Bahwa menurut keterangan saksi tidak 

ada hubungan antara menentukan harga 

dan efisiensi harga, karena apabila masih 

dalam ukuran wajar dalam perhitungan 

masih bisa dilaksanakan; ---------------------  

Bahwa selama menghadiri proses 

klarifikasi teknis dan harga saksi tidak 

pernah bertemu dengan peserta yang lain;  

Saksi juga sebelumnya tidak pernah 

berkomunikasi dengan pokja; ----------------  

Menurut pengalaman saksi dalam 

menangani proses tender memang selalu 

ada untuk melalui proses klarifikasi teknis 

dan harga tapi tidak pernah diminta 

panitia untuk memlih, tender a quo adalah 

pengalaman saksi pertama yang diminta 

memilih oleh panitia; ---------------------------  

Bahwa dalam merumuskan harga tidak 

ada kordinasi dengan peserta lain karena 

hal tersebut merupakan rahasia 

 -------------------------------------  

 

Bahwa menurut saksi di dalam dokumen 

ada larangan menempatkan 1 

ahli untuk 4 paket dan pada waktu itu HK 

menempatkan satu team dan peralatan 

 

Djoko Soengkowo selaku staf Estimator PT. 

Brantas Abipraya (Persero), disumpah, dan 

 

a 

sangat tinggi sehingga hal tersebut 

sangat mempengaruhi saksi dalam 

memperhitungankan harga, saksi memberi 

contoh misalnya untuk sewa peralatan 

biaya 100 juta sedangkan biaya social bisa 

 

keterangan saksi tidak 

ada hubungan antara menentukan harga 

dan efisiensi harga, karena apabila masih 

dalam ukuran wajar dalam perhitungan 

 

Bahwa selama menghadiri proses 

klarifikasi teknis dan harga saksi tidak 

 

Saksi juga sebelumnya tidak pernah 

 

Menurut pengalaman saksi dalam 

menangani proses tender memang selalu 

ada untuk melalui proses klarifikasi teknis 

dan harga tapi tidak pernah diminta 

adalah 

pengalaman saksi pertama yang diminta 

 

Bahwa dalam merumuskan harga tidak 

ada kordinasi dengan peserta lain karena 

hal tersebut merupakan rahasia 
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m. Sdr. Feby Yusa A

Brantas Abipraya (Persero), disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan:

i. Bahwa tugas saksi adalah pada saat 

pelaksanaan tender khusus untuk cost and 

revenue (biaya dan pendapatan);

ii. Saat ini saksi bertugas atau menempati 

posisi sebagai site operasi manager;

iii. Bahwa seingat saksi kendala lahan yang 

belum bebas untuk paket 3 yang 

menyebabkan pekerjaan jadi off atau 

berhenti 2 sampai 3 bulan

n. Sdr. Drs. E. Kusmayadi, M.Si. selaku Kepala 

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 

Provinsi Banten dan Bapak Fatoni sela

Sekretaris ULP, disumpah, dan pada pokoknya 

menyatakan:  --------------------------------

i. Pada saat tender 

Kepala Biro Ekonomi & Pembangunan 

pada inspektorat provinsi Banten, dan juga 

posisi jabatan Kepala ULP saat itu sedang 

kosong; --------------------------------

ii. Sedangkan yang memilih pokja 

sekretaris ULP yaitu saksi Sdr. Fatoni, ULP 

masih bersifat A Hoc;

iii. Daftar orang-

pengadaan ada 51 orang, kemudian yang 

ditunjuk menjadi pokja dalam perkara 

tender a quo 

iv. Pokja tidak harus dari orang 

belakang teknik sipil, yang penting 

memiliki sertifikat keahlian pengadaan dari 

LKPP, karena hal teknis bisa diketahui dari 

tenaga ahli; --------------------------------

v. Jika ada pengadaan paket tender dalam 

suatu bidang, pokjanya harus berasal dari 
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Feby Yusa Aldhy selaku Staf Divisi I PT. 

Brantas Abipraya (Persero), disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan: -----------------------  

Bahwa tugas saksi adalah pada saat 

pelaksanaan tender khusus untuk cost and 

revenue (biaya dan pendapatan); ------------  

Saat ini saksi bertugas atau menempati 

posisi sebagai site operasi manager; ---------  

ahwa seingat saksi kendala lahan yang 

belum bebas untuk paket 3 yang 

menyebabkan pekerjaan jadi off atau 

berhenti 2 sampai 3 bulan. -------------------  

Drs. E. Kusmayadi, M.Si. selaku Kepala 

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 

Provinsi Banten dan Bapak Fatoni selaku 

Sekretaris ULP, disumpah, dan pada pokoknya 

-----------------------------------------  

Pada saat tender a quo saksi menjadi 

Kepala Biro Ekonomi & Pembangunan 

pada inspektorat provinsi Banten, dan juga 

posisi jabatan Kepala ULP saat itu sedang 

-------------------------------------------  

Sedangkan yang memilih pokja adalah 

sekretaris ULP yaitu saksi Sdr. Fatoni, ULP 

masih bersifat A Hoc; --------------------------  

-orang yang memiliki sertifikat 

pengadaan ada 51 orang, kemudian yang 

ditunjuk menjadi pokja dalam perkara 

 ada 5 orang; ---------------------  

Pokja tidak harus dari orang berlatar 

belakang teknik sipil, yang penting 

memiliki sertifikat keahlian pengadaan dari 

LKPP, karena hal teknis bisa diketahui dari 

--------------------------------------  

Jika ada pengadaan paket tender dalam 

suatu bidang, pokjanya harus berasal dari 

  

dhy selaku Staf Divisi I PT. 

Brantas Abipraya (Persero), disumpah, dan 

 

Bahwa tugas saksi adalah pada saat 

pelaksanaan tender khusus untuk cost and 

 

Saat ini saksi bertugas atau menempati 

 

ahwa seingat saksi kendala lahan yang 

belum bebas untuk paket 3 yang 

menyebabkan pekerjaan jadi off atau 

 

Drs. E. Kusmayadi, M.Si. selaku Kepala 

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 

ku 

Sekretaris ULP, disumpah, dan pada pokoknya 

 

saksi menjadi 

Kepala Biro Ekonomi & Pembangunan 

pada inspektorat provinsi Banten, dan juga 

posisi jabatan Kepala ULP saat itu sedang 

 

adalah 

sekretaris ULP yaitu saksi Sdr. Fatoni, ULP 

 

orang yang memiliki sertifikat 

pengadaan ada 51 orang, kemudian yang 

ditunjuk menjadi pokja dalam perkara 

 

berlatar 

belakang teknik sipil, yang penting 

memiliki sertifikat keahlian pengadaan dari 

LKPP, karena hal teknis bisa diketahui dari 

 

Jika ada pengadaan paket tender dalam 

suatu bidang, pokjanya harus berasal dari 
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bidang yang berbeda dari yang

tersebut untuk mencegah benturan 

kepentingan dan agar lebih objektif;

vi. Tidak ada sanggahan dari peserta tender 

quo yang dilaporkan kepada ULP;

vii. Pada saat tender 

tidak ada yang mau menjadi pokja 

dikarenakan nilainya s

pekerjaannya kompleks, bahkan ketika 

sudah terbentuk 5 orang pokja, ada satu 

orang yang mengundurkan diri, dan orang 

tersebutlah yang justru memiliki latar 

belakang pendidikan teknik sipil;

viii. Pengawasan ULP terhadap pokja pada saat 

tender a quo

dilakukan, karena pada saat itu masih 

dalam tahap pembelajaran lembaga ULP

o. Sdr. Ir. Helmy Nuddin Zein selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan 

Jembatan sumber Dana APBD, disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan:

i. Untuk pembangunan jalan Hasyim Azhari 

terkendala pembebasan lahan yang sulit 

untuk dilakukan, dikarenakan 

membutuhkan anggaran sebesar 2 Triliun 

Rupiah sehingga pemerintah daerah tidak 

memiliki anggaran yang cukup;

ii. Pada saat tahun 2015 ada 6 pembangunan 

infrastruktur tahun jamak;

iii. Terkait dengan HPS dalam 4 paket tender 

perkara a quo

Provinsi Banten No. 2 tahun 2012, hal 

tersebut bisa saja terjadi tetapi rinciannya 

terdapat dalam hasil survey;

iv. Karena kendala dalam pelaksaan tender

Jl. Hasyim Azhari sehingga digunakanlah 
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bidang yang berbeda dari yang ditenderkan 

tersebut untuk mencegah benturan 

kepentingan dan agar lebih objektif; --------  

Tidak ada sanggahan dari peserta tender a 

yang dilaporkan kepada ULP; -----------  

Pada saat tender a quo akan dilaksanakan, 

tidak ada yang mau menjadi pokja 

dikarenakan nilainya sangat besar dan 

pekerjaannya kompleks, bahkan ketika 

sudah terbentuk 5 orang pokja, ada satu 

orang yang mengundurkan diri, dan orang 

tersebutlah yang justru memiliki latar 

belakang pendidikan teknik sipil; ------------  

Pengawasan ULP terhadap pokja pada saat 

quo masih lemah, bahkan tidak 

dilakukan, karena pada saat itu masih 

tahap pembelajaran lembaga ULP. --  

Ir. Helmy Nuddin Zein selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan 

Jembatan sumber Dana APBD, disumpah, dan 

pada pokoknya menyatakan: -----------------------  

Untuk pembangunan jalan Hasyim Azhari 

terkendala pembebasan lahan yang sulit 

untuk dilakukan, dikarenakan 

membutuhkan anggaran sebesar 2 Triliun 

Rupiah sehingga pemerintah daerah tidak 

memiliki anggaran yang cukup; --------------  

Pada saat tahun 2015 ada 6 pembangunan 

nfrastruktur tahun jamak; -------------------  

Terkait dengan HPS dalam 4 paket tender 

a quo sama persis dengan Perda 

Provinsi Banten No. 2 tahun 2012, hal 

tersebut bisa saja terjadi tetapi rinciannya 

terdapat dalam hasil survey; ------------------  

Karena kendala dalam pelaksaan tender di 

Jl. Hasyim Azhari sehingga digunakanlah 

 

ditenderkan 

tersebut untuk mencegah benturan 

 

a 

 

akan dilaksanakan, 

tidak ada yang mau menjadi pokja 

angat besar dan 

pekerjaannya kompleks, bahkan ketika 

sudah terbentuk 5 orang pokja, ada satu 

orang yang mengundurkan diri, dan orang 

tersebutlah yang justru memiliki latar 

 

Pengawasan ULP terhadap pokja pada saat 

masih lemah, bahkan tidak 

dilakukan, karena pada saat itu masih 

 

Ir. Helmy Nuddin Zein selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan 

Jembatan sumber Dana APBD, disumpah, dan 

 

Untuk pembangunan jalan Hasyim Azhari 

terkendala pembebasan lahan yang sulit 

untuk dilakukan, dikarenakan 

membutuhkan anggaran sebesar 2 Triliun 

Rupiah sehingga pemerintah daerah tidak 

 

Pada saat tahun 2015 ada 6 pembangunan 

 

Terkait dengan HPS dalam 4 paket tender 

sama persis dengan Perda 

Provinsi Banten No. 2 tahun 2012, hal 

tersebut bisa saja terjadi tetapi rinciannya 

 

di 

Jl. Hasyim Azhari sehingga digunakanlah 
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azas manfaat yaitu untuk mengerjakan 

jalan yang sudah ada saja, dan atas hal 

tersebut dilakukan pertemuan

antara PPK dengan penyedia jasa 

(pemenang tender), dan pernah ada 

permohonan untuk menyesuaikan 

pekerjaan dari penyedia jasa;

v. Personil dan peralatan

Adhi Karya (persero), Tbk., yang sudah 

ditempatkan di Jl. Hasyim Azhari harus 

menunggu sebelum memulai pekerjaan 

karena lahan belum dibebaskan;

vi. Atas kendala lahan tersebut, sempat 

dilaporkan kepada DPRD dan juga terjadi 

negosiasi antara PPK, PT. Adhi Karya 

(Persero), Tbk., dan juga konsultan 

pengawas pekerjaan;

vii. Addendum kontrak pekerjaan Jl. Hasyim 

Azhari dibuat 6 bulan sebelum kontrak 

habis, dan memang nilai proyek menyusut 

akibat adanya kendala pada pembebasan 

lahan; --------------------------------

viii. Pembayaran atas pekerjaan Jl. Hasyim 

Azhari dilakukan berdasarkan kontrak 

harga satuan, dan sisa anggaran 

dikembalikan kepada pemerintah daerah;

ix. Tidak ada keberatan dari para peserta 

tender mengenai syarat S2 teknik 

untuk tenaga ahli General Superintenden;

x. Untuk ke-4 paket tender perkara 

telah dilakukan audit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan hasilnya adalah 

clear, tidak ada masalah baik secara 

kualitas maupun kuantitas.

13.3.2 Keterangan Para Ahli 
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azas manfaat yaitu untuk mengerjakan 

jalan yang sudah ada saja, dan atas hal 

tersebut dilakukan pertemuan-pertemuan 

antara PPK dengan penyedia jasa 

(pemenang tender), dan pernah ada 

permohonan untuk menyesuaikan 

pekerjaan dari penyedia jasa; -----------------  

Personil dan peralatan-peralatan milik PT. 

Adhi Karya (persero), Tbk., yang sudah 

ditempatkan di Jl. Hasyim Azhari harus 

menunggu sebelum memulai pekerjaan 

karena lahan belum dibebaskan; ------------  

Atas kendala lahan tersebut, sempat 

ilaporkan kepada DPRD dan juga terjadi 

negosiasi antara PPK, PT. Adhi Karya 

(Persero), Tbk., dan juga konsultan 

pengawas pekerjaan; ---------------------------  

Addendum kontrak pekerjaan Jl. Hasyim 

Azhari dibuat 6 bulan sebelum kontrak 

habis, dan memang nilai proyek menyusut 

adanya kendala pada pembebasan 

---------------------------------------------  

Pembayaran atas pekerjaan Jl. Hasyim 

Azhari dilakukan berdasarkan kontrak 

harga satuan, dan sisa anggaran 

dikembalikan kepada pemerintah daerah; -  

Tidak ada keberatan dari para peserta 

tender mengenai syarat S2 teknik sipil 

untuk tenaga ahli General Superintenden; -  

4 paket tender perkara a quo

telah dilakukan audit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan hasilnya adalah 

clear, tidak ada masalah baik secara 

kualitas maupun kuantitas. ------------------  

 -------------------------------------  

  

azas manfaat yaitu untuk mengerjakan 

jalan yang sudah ada saja, dan atas hal 

pertemuan 

antara PPK dengan penyedia jasa 

(pemenang tender), dan pernah ada 

permohonan untuk menyesuaikan 

 

peralatan milik PT. 

Adhi Karya (persero), Tbk., yang sudah 

ditempatkan di Jl. Hasyim Azhari harus 

menunggu sebelum memulai pekerjaan 

 

Atas kendala lahan tersebut, sempat 

ilaporkan kepada DPRD dan juga terjadi 

negosiasi antara PPK, PT. Adhi Karya 

(Persero), Tbk., dan juga konsultan 

 

Addendum kontrak pekerjaan Jl. Hasyim 

Azhari dibuat 6 bulan sebelum kontrak 

habis, dan memang nilai proyek menyusut 

adanya kendala pada pembebasan 

 

Pembayaran atas pekerjaan Jl. Hasyim 

Azhari dilakukan berdasarkan kontrak 

harga satuan, dan sisa anggaran 

 

Tidak ada keberatan dari para peserta 

sipil 

 

a quo 

telah dilakukan audit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan hasilnya adalah 

clear, tidak ada masalah baik secara 
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Adapun para ahli yang diperiksa dalam perkara ini 

terdiri dari : --------------------------------

a. Prof. Nindyo, S.H., M

pokoknya memberikan keterangan:

i. Dalam UU 5/99, kata “Persekongkolan” 

hanya disebut 1 kali, yaitu di Pasal 1 huruf 

h yang sifatnya horizontal (antara pe

usaha). Sedangkan kata yang digunakan 

dalam Pasal 22 UU 5/99 adalah 

“bersekongkol”;

ii. Unsur “Persekongkolan” adalah (i) Pelaku 

Usaha; (ii) Sepakat bersekongkol; (iii) 

Menguasai Pasar; dan (iv) Timbul 

persaingan tidak sehat;

iii. Pasal 22 UU 5/99 sangat luas

semua hal bisa menjadi indikasi adanya 

persekongkolan, namun yang harus 

dibuktikan adalah wujud nyata dari unsur

unsur “bersekongkol” misalnya adanya 

perjanjian tertulis, kesepakatan

kesepakatan, dan juga unsur utamanya 

yaitu adanya niat atau tu

bersekongkol, jika tidak terbukti adanya 

niat, maka tidak masuk dalam kategori 

“bersekongkol”;

iv. Motif dalam “bersekongkol” adalah 

mendapat keuntungan, dalam kasus 

tender, bersekongkol tidak mungkin untuk 

dilakukan jika tidak ada tujuan 

keuntungan; 

v. Unsur yang harus dibuktikan terkait dalam 

Pasal 1 huruf h dan Pasal 22 UU 5/99 

adalah wujud dari niat, motif, dan tujuan;

vi. Pembuktian niat dalam bersekongkol bisa 

melihat dalam Pasal 1328 KUH Perdata 

yaitu untuk membuktikan adanya niat 
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para ahli yang diperiksa dalam perkara ini 

------------------------------------------------  

H., M.S. disumpah, dan pada 

pokoknya memberikan keterangan:  --------------  

Dalam UU 5/99, kata “Persekongkolan” 

hanya disebut 1 kali, yaitu di Pasal 1 huruf 

h yang sifatnya horizontal (antara pelaku 

usaha). Sedangkan kata yang digunakan 

dalam Pasal 22 UU 5/99 adalah 

“bersekongkol”; ----------------------------------  

Unsur “Persekongkolan” adalah (i) Pelaku 

Usaha; (ii) Sepakat bersekongkol; (iii) 

Menguasai Pasar; dan (iv) Timbul 

persaingan tidak sehat; 

Pasal 22 UU 5/99 sangat luas maknanya, 

semua hal bisa menjadi indikasi adanya 

persekongkolan, namun yang harus 

dibuktikan adalah wujud nyata dari unsur-

unsur “bersekongkol” misalnya adanya 

perjanjian tertulis, kesepakatan-

kesepakatan, dan juga unsur utamanya 

yaitu adanya niat atau tujuan untuk 

bersekongkol, jika tidak terbukti adanya 

niat, maka tidak masuk dalam kategori 

“bersekongkol”; ----------------------------------  

Motif dalam “bersekongkol” adalah 

mendapat keuntungan, dalam kasus 

tender, bersekongkol tidak mungkin untuk 

dilakukan jika tidak ada tujuan 

 -------------------------------------  

Unsur yang harus dibuktikan terkait dalam 

Pasal 1 huruf h dan Pasal 22 UU 5/99 

adalah wujud dari niat, motif, dan tujuan; 

Pembuktian niat dalam bersekongkol bisa 

melihat dalam Pasal 1328 KUH Perdata 

yaitu untuk membuktikan adanya niat 

 

para ahli yang diperiksa dalam perkara ini 

 

isumpah, dan pada 

 

Dalam UU 5/99, kata “Persekongkolan” 

hanya disebut 1 kali, yaitu di Pasal 1 huruf 

laku 

usaha). Sedangkan kata yang digunakan 

dalam Pasal 22 UU 5/99 adalah 

 

Unsur “Persekongkolan” adalah (i) Pelaku 

Usaha; (ii) Sepakat bersekongkol; (iii) 

Menguasai Pasar; dan (iv) Timbul 

maknanya, 

semua hal bisa menjadi indikasi adanya 

persekongkolan, namun yang harus 

-

unsur “bersekongkol” misalnya adanya 

-

kesepakatan, dan juga unsur utamanya 

juan untuk 

bersekongkol, jika tidak terbukti adanya 

niat, maka tidak masuk dalam kategori 

 

Motif dalam “bersekongkol” adalah 

mendapat keuntungan, dalam kasus 

tender, bersekongkol tidak mungkin untuk 

dilakukan jika tidak ada tujuan 

 

Unsur yang harus dibuktikan terkait dalam 

Pasal 1 huruf h dan Pasal 22 UU 5/99 

 

Pembuktian niat dalam bersekongkol bisa 

melihat dalam Pasal 1328 KUH Perdata 

yaitu untuk membuktikan adanya niat 
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menipu, dalam art

dipersangkakan saja, tetapi indikasi

indikasinya sudah tepat, harus dibuktikan, 

dan adanya perjanjian yang dapat 

dibatalkan; --------------------------------

vii. Petunjuk merupakan bukti tidak lansung, 

jika hanya adanya petunjuk saja maka 

unsur belum terpenuhi;

viii. Tidak ada larangan untuk menawar 

HPS; --------------------------------

ix. Jika ada kontraktork menawar di atas 

harga HPS belum merupakan adanya 

petunjuk terjadinya persekongkolan, 

karena pada faktanya pernah ada kejadian 

kontraktor menawar di bawah HPS dan 

ternyata pada saat pekerjaan t

eskalasi harga karena situasi lapangan;

x. Pasal 22 UU No. 5 /99 merupakan norma 

terbuka, karena semua hal dapat saja 

ditarik menjadi indikasi

persekongkolan, sehingga penerapannya 

tergantung dengan kebijaksaan hakim;

xi. Sangat tidak log

persekongkolan namun tidak ada 

keuntungan yang dicapai;

xii. Pentujuk dalam arti adanya komunikasi

komunikasi atau pertemuan

yang tujuannya untuk bersekongkol, jika 

hal-hal tersebut tidak bisa dibuktikan 

maka tidak dapat dikatakan tel

persekongkolan;

xiii. Efisien pengertiannya adalah 

melaksanakan pekerjaan yang benar, 

dalam arti harga rendah tetapi kualitas 

memadai; --------------------------------
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menipu, dalam arti tidak cukup jika hanya 

dipersangkakan saja, tetapi indikasi-

indikasinya sudah tepat, harus dibuktikan, 

dan adanya perjanjian yang dapat 

---------------------------------------  

Petunjuk merupakan bukti tidak lansung, 

jika hanya adanya petunjuk saja maka 

unsur belum terpenuhi; -----------------------  

k ada larangan untuk menawar di atas

-----------------------------------------------  

Jika ada kontraktork menawar di atas 

harga HPS belum merupakan adanya 

petunjuk terjadinya persekongkolan, 

karena pada faktanya pernah ada kejadian 

kontraktor menawar di bawah HPS dan 

ternyata pada saat pekerjaan terjadi 

eskalasi harga karena situasi lapangan; ----  

Pasal 22 UU No. 5 /99 merupakan norma 

terbuka, karena semua hal dapat saja 

ditarik menjadi indikasi-indikasi adanya 

persekongkolan, sehingga penerapannya 

tergantung dengan kebijaksaan hakim; ----  

Sangat tidak logis jika terjadi 

persekongkolan namun tidak ada 

keuntungan yang dicapai; ---------------------  

Pentujuk dalam arti adanya komunikasi-

komunikasi atau pertemuan-pertemuan 

yang tujuannya untuk bersekongkol, jika 

hal tersebut tidak bisa dibuktikan 

maka tidak dapat dikatakan telah terjadi 

persekongkolan; --------------------------------  

Efisien pengertiannya adalah 

melaksanakan pekerjaan yang benar, 

dalam arti harga rendah tetapi kualitas 

-----------------------------------------  

  

i tidak cukup jika hanya 

-

indikasinya sudah tepat, harus dibuktikan, 

dan adanya perjanjian yang dapat 

 

Petunjuk merupakan bukti tidak lansung, 

jika hanya adanya petunjuk saja maka 

 

di atas 

 

Jika ada kontraktork menawar di atas 

harga HPS belum merupakan adanya 

petunjuk terjadinya persekongkolan, 

karena pada faktanya pernah ada kejadian 

kontraktor menawar di bawah HPS dan 

erjadi 

 

Pasal 22 UU No. 5 /99 merupakan norma 

terbuka, karena semua hal dapat saja 

indikasi adanya 

persekongkolan, sehingga penerapannya 

 

is jika terjadi 

persekongkolan namun tidak ada 

 

-

pertemuan 

yang tujuannya untuk bersekongkol, jika 

hal tersebut tidak bisa dibuktikan 

ah terjadi 

 

Efisien pengertiannya adalah 

melaksanakan pekerjaan yang benar, 

dalam arti harga rendah tetapi kualitas 
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xiv. Persekongkolan diam

secara langsung bertemu, dan harus 

dilihat ujungnya apakah menguasai pas

(bukti tidak langsung), dalam tender, niat 

tidak bisa dipersangkakan, jika niat bisa 

dipersangkakan, semua tender akan 

masuk dalam unsur Pasal 22 UU 5/99;

xv. Rezim keuangan negara saat ini 

membingungkan, Contohnya BUMN, jika 

BUMN dalam suatu tender diangg

merugikan negara, maka berarti negara 

juga memperoleh keuntungan dari BUMN 

lainnya, karena modal negara dalam BUMN 

dianggap sebagai keuangan negara

b. Prof. DR. Ir. Agus Taufik Mulyono, M

disumpah, dan pada pokoknya memberikan 

keterangan: --------------------------------

i. Tantangan kita saat ini dalam jasa 

konstruksi terkait sertifikasi keahlian dan 

keterampilan sampai saat ini belum 

ditertibkan baik;

ii. Misal jalan yang akan dibangun panjang 

misal 35 km, dipecah menjadi dua boleh 

apa tidak, itu boleh tergantung ownernya 

dalam hal ini pemerintah provinsi, 

persoalannya dokumen perencanaanya 

misalnya satu kemudian ditenderkan 

menjadi dua paket, sebaiknya memang 

dokumen perencanaan sendiri

tidak bisa satu dipecah dua, apakah boleh 

satu perencanaan dipecah dua, prinsipnya

boleh dipecah namun misalkan 

perencanaan satu paket maka itu lebih 

mudah, kemudian dicari tahu juga apa 

tujuannya pemecahan paket itu, apakah 
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Persekongkolan diam-diam dalam arti tidak 

secara langsung bertemu, dan harus 

dilihat ujungnya apakah menguasai pasar 

(bukti tidak langsung), dalam tender, niat 

tidak bisa dipersangkakan, jika niat bisa 

dipersangkakan, semua tender akan 

masuk dalam unsur Pasal 22 UU 5/99; ----  

Rezim keuangan negara saat ini 

membingungkan, Contohnya BUMN, jika 

BUMN dalam suatu tender dianggap 

merugikan negara, maka berarti negara 

juga memperoleh keuntungan dari BUMN 

lainnya, karena modal negara dalam BUMN 

ianggap sebagai keuangan negara. ---------  

Prof. DR. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU, 

isumpah, dan pada pokoknya memberikan 

--------------------------------------------  

Tantangan kita saat ini dalam jasa 

konstruksi terkait sertifikasi keahlian dan 

keterampilan sampai saat ini belum 

ditertibkan baik; --------------------------------  

Misal jalan yang akan dibangun panjang 

misal 35 km, dipecah menjadi dua boleh 

apa tidak, itu boleh tergantung ownernya 

m hal ini pemerintah provinsi, 

persoalannya dokumen perencanaanya 

misalnya satu kemudian ditenderkan 

menjadi dua paket, sebaiknya memang 

dokumen perencanaan sendiri-sendiri, 

tidak bisa satu dipecah dua, apakah boleh 

satu perencanaan dipecah dua, prinsipnya

boleh dipecah namun misalkan 

perencanaan satu paket maka itu lebih 

mudah, kemudian dicari tahu juga apa 

tujuannya pemecahan paket itu, apakah 

 

diam dalam arti tidak 

secara langsung bertemu, dan harus 

ar 

(bukti tidak langsung), dalam tender, niat 

tidak bisa dipersangkakan, jika niat bisa 

dipersangkakan, semua tender akan 

 

Rezim keuangan negara saat ini 

membingungkan, Contohnya BUMN, jika 

ap 

merugikan negara, maka berarti negara 

juga memperoleh keuntungan dari BUMN 

lainnya, karena modal negara dalam BUMN 

 

U, 

isumpah, dan pada pokoknya memberikan 

 

Tantangan kita saat ini dalam jasa 

konstruksi terkait sertifikasi keahlian dan 

keterampilan sampai saat ini belum 

 

Misal jalan yang akan dibangun panjang 

misal 35 km, dipecah menjadi dua boleh 

apa tidak, itu boleh tergantung ownernya 

m hal ini pemerintah provinsi, 

persoalannya dokumen perencanaanya 

misalnya satu kemudian ditenderkan 

menjadi dua paket, sebaiknya memang 

sendiri, 

tidak bisa satu dipecah dua, apakah boleh 

satu perencanaan dipecah dua, prinsipnya 

boleh dipecah namun misalkan 

perencanaan satu paket maka itu lebih 

mudah, kemudian dicari tahu juga apa 

tujuannya pemecahan paket itu, apakah 



 

 
 

halaman 257 dari 511

kontraktor boleh tahu pemecahannya 

tersebut, saya rasa tidak boleh tau;

iii. Dahulu ada orang BPK yang alumni 

biologi, namun dia harus memeriksa jalan 

nasional maka tiap malam menelepon saya 

menanyakan hal teknik, itu karena biologi, 

begitupun pokja;

iv. Perubahan itu boleh sepanjang ada 

kepastian hukum, sepanjang ada data 

misal perubahan rigid menjadi aspal 

karena gambar p

prosedur dilalui dengan administrasi 

semua melalui surat menyurat dan 

sebagainya. --------------------------------

c. DR. Siti Anisah, S

Persaingan Usaha,

pokoknya memberikan keterangan

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

i. Bahwa menurut pendapa

tender tertentu, tidak selalu harga yang 

termurah yang menjadi pemenang tetapi 

harus dilihat terlebih dahulu 

persyaratannya misalnya tenaga ahli, alat

alat yang dia miliki, efisiensi itu tidak 

harus mengacu ke harga yang termurah 

melainkan harus melihat faktor

alatnya, manusianya atau tenaga ahli, 

kalau kemudian hanya harga yang 

terendah yang dibuat pertimbangan 

adanya indikasi persekongkolan itu tidak 

benar; --------------------------------

ii. Bahwa menurut pendapat ahli efisiensi 

adalah merupakan efisiensi pro

indikatornya tidak hanya harga tetapi juga 

faktor-faktor lain yang terkait dalam proyek 

tersebut dan tidak bisa dilihat dari satu 
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kontraktor boleh tahu pemecahannya 

tersebut, saya rasa tidak boleh tau; ---------  

Dahulu ada orang BPK yang alumni 

, namun dia harus memeriksa jalan 

nasional maka tiap malam menelepon saya 

menanyakan hal teknik, itu karena biologi, 

begitupun pokja; --------------------------------  

Perubahan itu boleh sepanjang ada 

kepastian hukum, sepanjang ada data 

misal perubahan rigid menjadi aspal 

karena gambar perencanaan tidak detail, 

prosedur dilalui dengan administrasi 

semua melalui surat menyurat dan 

--------------------------------------  

Siti Anisah, S.H. M.Hum., Ahli Hukum 

Persaingan Usaha, disumpah, dan pada 

pokoknya memberikan keterangan sebagai 

------------------------------------------------  

Bahwa menurut pendapat Ahli pada suatu 

tender tertentu, tidak selalu harga yang 

termurah yang menjadi pemenang tetapi 

harus dilihat terlebih dahulu 

persyaratannya misalnya tenaga ahli, alat-

alat yang dia miliki, efisiensi itu tidak 

harus mengacu ke harga yang termurah 

n harus melihat faktor-faktor alat-

alatnya, manusianya atau tenaga ahli, 

kalau kemudian hanya harga yang 

terendah yang dibuat pertimbangan 

adanya indikasi persekongkolan itu tidak 

---------------------------------------------  

Bahwa menurut pendapat ahli efisiensi 

adalah merupakan efisiensi produksi, 

indikatornya tidak hanya harga tetapi juga 

faktor lain yang terkait dalam proyek 

tersebut dan tidak bisa dilihat dari satu 

  

kontraktor boleh tahu pemecahannya 

 

Dahulu ada orang BPK yang alumni 

, namun dia harus memeriksa jalan 

nasional maka tiap malam menelepon saya 

menanyakan hal teknik, itu karena biologi, 

 

Perubahan itu boleh sepanjang ada 

kepastian hukum, sepanjang ada data 

misal perubahan rigid menjadi aspal 

erencanaan tidak detail, 

prosedur dilalui dengan administrasi 

semua melalui surat menyurat dan 

 

Ahli Hukum 

isumpah, dan pada 

sebagai 

 

t Ahli pada suatu 

tender tertentu, tidak selalu harga yang 

termurah yang menjadi pemenang tetapi 

harus dilihat terlebih dahulu 

-

alat yang dia miliki, efisiensi itu tidak 

harus mengacu ke harga yang termurah 

-

alatnya, manusianya atau tenaga ahli, 

kalau kemudian hanya harga yang 

terendah yang dibuat pertimbangan 

adanya indikasi persekongkolan itu tidak 

 

Bahwa menurut pendapat ahli efisiensi 

duksi, 

indikatornya tidak hanya harga tetapi juga 

faktor lain yang terkait dalam proyek 

tersebut dan tidak bisa dilihat dari satu 
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komponen saja tetapi harus dikaji satu per 

satu; --------------------------------

iii. Bahwa dalam penjelasan ahli tidak bisa 

dikategorikan persekongkolan a

hanya melihat satu faktor saja yaitu alat 

yang sama, untuk bisa masuk atau 

dikategorikan persekongkolan harus 

melihat faktor secara keseluruhan;

iv. Bahwa ahli berpendapat adanya 

persekongkolan atau tidak bisa dilihat di 

dokumen tendernya yang sama, pr

sama dan hurufnya juga sama tetapi 

kemudian untuk mengatakan bahwa telah 

terjadi persekongkolan atau tidak harus 

melalui kajian yang rinci dan menyeluruh 

yang dikorelasikan dengan paket

yang lain secara keseluruhan;

v. Bahwa menurut pendapat 

suatu tender peserta hanya mempunyai 2 

team personil inti sesuai persyaratan 

dokumen tetapi dipergunakan atau 

diikutkan ke dalam semua paket tender, 

tidak serta merta langsung bisa dikatakan 

atau dikategorikan sebagai persekongkolan 

namun harus dilihat kembali di dalam 

persyaratan dokumen tender dan tetap 

harus dibuktikan terlebih dahulu;

vi. Bahwa menurut pengetahuan ahli kalau 

hanya bukti petunjuk saja tidak cukup 

dijadikan atau digunakan indikasi adanya 

tindakan persekongkolan, di dalam pasa

42 UU No. 5 Tahun 1999 harus ada 

keterangan ahli, surat dan atau dokumen 

kemudian petunjuk dan keterangan pelaku 

usaha, alat bukti minimal harus dua.
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komponen saja tetapi harus dikaji satu per 

----------------------------------------------  

Bahwa dalam penjelasan ahli tidak bisa 

dikategorikan persekongkolan apibila 

hanya melihat satu faktor saja yaitu alat 

yang sama, untuk bisa masuk atau 

dikategorikan persekongkolan harus 

melihat faktor secara keseluruhan; ----------  

Bahwa ahli berpendapat adanya 

persekongkolan atau tidak bisa dilihat di 

dokumen tendernya yang sama, printnya 

sama dan hurufnya juga sama tetapi 

kemudian untuk mengatakan bahwa telah 

terjadi persekongkolan atau tidak harus 

melalui kajian yang rinci dan menyeluruh 

yang dikorelasikan dengan paket-paket 

yang lain secara keseluruhan; ----------------  

Bahwa menurut pendapat ahli jika dalam 

suatu tender peserta hanya mempunyai 2 

team personil inti sesuai persyaratan 

dokumen tetapi dipergunakan atau 

diikutkan ke dalam semua paket tender, 

tidak serta merta langsung bisa dikatakan 

atau dikategorikan sebagai persekongkolan 

arus dilihat kembali di dalam 

persyaratan dokumen tender dan tetap 

harus dibuktikan terlebih dahulu; -----------  

Bahwa menurut pengetahuan ahli kalau 

hanya bukti petunjuk saja tidak cukup 

dijadikan atau digunakan indikasi adanya 

tindakan persekongkolan, di dalam pasal 

42 UU No. 5 Tahun 1999 harus ada 

keterangan ahli, surat dan atau dokumen 

kemudian petunjuk dan keterangan pelaku 

usaha, alat bukti minimal harus dua. ------  

 

komponen saja tetapi harus dikaji satu per 

 

Bahwa dalam penjelasan ahli tidak bisa 

pibila 

hanya melihat satu faktor saja yaitu alat 

yang sama, untuk bisa masuk atau 

dikategorikan persekongkolan harus 

 

Bahwa ahli berpendapat adanya 

persekongkolan atau tidak bisa dilihat di 

intnya 

sama dan hurufnya juga sama tetapi 

kemudian untuk mengatakan bahwa telah 

terjadi persekongkolan atau tidak harus 

melalui kajian yang rinci dan menyeluruh 

paket 

 

ahli jika dalam 

suatu tender peserta hanya mempunyai 2 

team personil inti sesuai persyaratan 

dokumen tetapi dipergunakan atau 

diikutkan ke dalam semua paket tender, 

tidak serta merta langsung bisa dikatakan 

atau dikategorikan sebagai persekongkolan 

arus dilihat kembali di dalam 

persyaratan dokumen tender dan tetap 

 

Bahwa menurut pengetahuan ahli kalau 

hanya bukti petunjuk saja tidak cukup 

dijadikan atau digunakan indikasi adanya 

l 

42 UU No. 5 Tahun 1999 harus ada 

keterangan ahli, surat dan atau dokumen 

kemudian petunjuk dan keterangan pelaku 
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d. Raden Ari Widianto, SH., ME, Kepala Biro 

Pengadaan pada Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia, 

pokoknya memberikan keterangan:

i. Tender adalah proses untuk memilih 

penyedia jasa secara fair 

ii. Penyedia mulai aktif pada saat 

pengumuman pemenang tender;

iii. Pokja harus memiliki sertifikat ahli 

pengadaan dari LKPP, dengan l

belakang S1, dalam hal S1 teknik, hal 

tersebut tergantung pada ketua ULP;

iv. Tanpa S1 teknik sipil pun bisa menjadi 

pokja dalam tender pembagunan jalan, 

yang penting memiliki pengalaman, karena 

Ahli juga pernah menjadi pokja dalam 

bidang konstruksi teta

pendidikan Ahli adalah S1 hukum;

v. LKPP hanya mengatur teknis mencari 

penyedia jasa;

vi. Mengenai definisi bekerja paruh waktu, hal 

tersebut menjadi diskresi PPK;

vii. Kebutuhan tenaga ahli tergantung pada 

kompleksitas pekerjaan;

viii. Penyedia jasa 

metodologi tertentu yang lebih modern dan 

bagus sehingga berpengaruh pada harga 

penawaran yang lebih tinggi dari HPS;

ix. Untuk tender jasa konsultasi, boleh lebih 

tinggi dari HPS dikarenakan konsultan 

merupakan produk brain ware, suatu 

metodologi yang lingkupnya luas;

x. Pada pekerjaan konstruksi jalan dapat saja 

ada perbedaan antara kontrak dan kondisi 

lapangan oleh karena itu perlu dilihat 

aturan-aturan yang bersifat teknis, karena 
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Raden Ari Widianto, SH., ME, Kepala Biro 

Pengadaan pada Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia, disumpah, dan pada 

pokoknya memberikan keterangan: ---------------  

Tender adalah proses untuk memilih 

penyedia jasa secara fair – value for money;

Penyedia mulai aktif pada saat 

pengumuman pemenang tender; -------------  

Pokja harus memiliki sertifikat ahli 

pengadaan dari LKPP, dengan latar 

belakang S1, dalam hal S1 teknik, hal 

tersebut tergantung pada ketua ULP; -------  

Tanpa S1 teknik sipil pun bisa menjadi 

pokja dalam tender pembagunan jalan, 

yang penting memiliki pengalaman, karena 

Ahli juga pernah menjadi pokja dalam 

bidang konstruksi tetapi latar belakang 

pendidikan Ahli adalah S1 hukum; ---------  

LKPP hanya mengatur teknis mencari 

penyedia jasa; -----------------------------------  

Mengenai definisi bekerja paruh waktu, hal 

tersebut menjadi diskresi PPK; ---------------  

Kebutuhan tenaga ahli tergantung pada 

kompleksitas pekerjaan; -----------------------  

Penyedia jasa terkadang menggunakan 

metodologi tertentu yang lebih modern dan 

bagus sehingga berpengaruh pada harga 

penawaran yang lebih tinggi dari HPS; ------  

Untuk tender jasa konsultasi, boleh lebih 

tinggi dari HPS dikarenakan konsultan 

merupakan produk brain ware, suatu 

metodologi yang lingkupnya luas; -----------  

Pada pekerjaan konstruksi jalan dapat saja 

ada perbedaan antara kontrak dan kondisi 

lapangan oleh karena itu perlu dilihat 

aturan yang bersifat teknis, karena 

  

Raden Ari Widianto, SH., ME, Kepala Biro 

Pengadaan pada Kementerian Perhubungan 

sumpah, dan pada 

 

Tender adalah proses untuk memilih 

value for money; 

Penyedia mulai aktif pada saat 

 

Pokja harus memiliki sertifikat ahli 

atar 

belakang S1, dalam hal S1 teknik, hal 

 

Tanpa S1 teknik sipil pun bisa menjadi 

pokja dalam tender pembagunan jalan, 

yang penting memiliki pengalaman, karena 

Ahli juga pernah menjadi pokja dalam 

pi latar belakang 

 

LKPP hanya mengatur teknis mencari 

 

Mengenai definisi bekerja paruh waktu, hal 

 

Kebutuhan tenaga ahli tergantung pada 

 

terkadang menggunakan 

metodologi tertentu yang lebih modern dan 

bagus sehingga berpengaruh pada harga 

 

Untuk tender jasa konsultasi, boleh lebih 

tinggi dari HPS dikarenakan konsultan 

merupakan produk brain ware, suatu 

 

Pada pekerjaan konstruksi jalan dapat saja 

ada perbedaan antara kontrak dan kondisi 

lapangan oleh karena itu perlu dilihat 

aturan yang bersifat teknis, karena 
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banyak juga terjadi ketika proyek 

pembangunan jalan suda

diketahui bahwa lahannya masih 

bermasalah; 

xi. Kontrak harga satuan dibayarkan 

berdasarkan harga pekerjaan (dibayar 

berdasarkan yang telah dikerjakan);

xii. Tender-tender perkara 

kriteria pekerjaan kompleks sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 36 Perpres 

70/2012 sehingga wajar jika perlu 

kualifikasi tenaga ahli yang tinggi;

xiii. Aanweizing lapangan dilakukan penyedia 

jasa, tanpa perlu didampingi pokja karena 

baik pokja ma

berhati-hati karena ditakutkan terjadi 

kolusi; --------------------------------

xiv. Berganti-ganti tenaga ahli / personil 

dibolehkan selama memiliki spesifikasi 

yang sama; --------------------------------

xv. Klarifikasi teknis hanya untuk 

mempertegas pengguguran yaitu tenaga 

ahli akan ditempatkan dipa

xvi. Sanggahan merupakan hak penyedia jasa, 

sehingga terserah kepada penyedia jasa 

apakah akan mengajukan sanggahan atau 

tidak, namun pokja berkewajiban untuk 

menjawab sanggahan;

xvii. HPS persis dengan peraturan daerah tidak 

masalah namun harus dises

harga pekerjaan;

xviii. Jika penyedia jasa tidak mempertanyakan 

HPS, tentunya tidak menjadi masalah, 

tidak mempertanyakan HPS berarti setuju 

dengan HPS tersebut;
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banyak juga terjadi ketika proyek 

pembangunan jalan sudah selesai baru 

diketahui bahwa lahannya masih 

 -------------------------------------  

Kontrak harga satuan dibayarkan 

berdasarkan harga pekerjaan (dibayar 

berdasarkan yang telah dikerjakan); --------  

tender perkara a quo memenuhi 

kriteria pekerjaan kompleks sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 36 Perpres 

70/2012 sehingga wajar jika perlu 

kualifikasi tenaga ahli yang tinggi; ----------  

Aanweizing lapangan dilakukan penyedia 

jasa, tanpa perlu didampingi pokja karena 

baik pokja maupun penyedia jasa harus 

hati karena ditakutkan terjadi 

--------------------------------------------  

ganti tenaga ahli / personil 

dibolehkan selama memiliki spesifikasi 

---------------------------------------  

Klarifikasi teknis hanya untuk 

mempertegas pengguguran yaitu tenaga 

ahli akan ditempatkan dipaket yang mana; 

Sanggahan merupakan hak penyedia jasa, 

sehingga terserah kepada penyedia jasa 

apakah akan mengajukan sanggahan atau 

tidak, namun pokja berkewajiban untuk 

menjawab sanggahan; -------------------------  

HPS persis dengan peraturan daerah tidak 

masalah namun harus disesuaikan dengan 

harga pekerjaan; --------------------------------  

Jika penyedia jasa tidak mempertanyakan 

HPS, tentunya tidak menjadi masalah, 

tidak mempertanyakan HPS berarti setuju 

dengan HPS tersebut; --------------------------  

 

banyak juga terjadi ketika proyek 

h selesai baru 

diketahui bahwa lahannya masih 

 

Kontrak harga satuan dibayarkan 

berdasarkan harga pekerjaan (dibayar 

 

memenuhi 

kriteria pekerjaan kompleks sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 36 Perpres 

70/2012 sehingga wajar jika perlu 

 

Aanweizing lapangan dilakukan penyedia 

jasa, tanpa perlu didampingi pokja karena 

upun penyedia jasa harus 

hati karena ditakutkan terjadi 

 

ganti tenaga ahli / personil 

dibolehkan selama memiliki spesifikasi 

 

Klarifikasi teknis hanya untuk 

mempertegas pengguguran yaitu tenaga 

 

Sanggahan merupakan hak penyedia jasa, 

sehingga terserah kepada penyedia jasa 

apakah akan mengajukan sanggahan atau 

tidak, namun pokja berkewajiban untuk 

 

HPS persis dengan peraturan daerah tidak 

uaikan dengan 

 

Jika penyedia jasa tidak mempertanyakan 

HPS, tentunya tidak menjadi masalah, 

tidak mempertanyakan HPS berarti setuju 
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xix. Pokja menentukan adanya pemenang I, 

cadangan pemenang I, cadangan pemenang 

II, dst; --------------------------------

xx. Sistem penilaian dengan bobot berarti 

harga terendah belum tentu menjadi 

pemenang, sedangkan sistem penilaian 

gugur sudah pasti harga terendah adalah 

pemenang tender;

xxi. Tidak masalah jika dalam beberapa paket 

tender yang dilelang bersamaan pokja 

menggunakan

berbeda antar paket

e. Sdr. Eddy Usman, S

pokoknya memberikan keterangan:

i. Metode penilaian yang berbeda

antara masing

ditenderkan bersamaan diperbolehkan;

ii. Definisi “Klarifikasi” yang dilakukan oleh 

pokja adalah suatu kegiatan meminta 

penjelasan terhadap hal

meragukan; --------------------------------

iii. Tidak ada larangan mengenai penawaran 

pesertan tender yang melebihi 90%;

iv. Setiap badan usaha memiliki strategi 

masing-masing untuk 

tender, dan secara keilmuan hal tersebut 

tidak masalah;

v. Hasil pekerjaan dilihat dari spesifikasi 

jalan dan harga satuan dari spesifikasi 

tersebut, bukan dari panjangnya jalan 

yang dikerjakan;

vi. Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh Pokja, 

diantaranya: (i) Klarifikasi yaitu 

menanyakan terhadap hal

meragukan; (ii) Konfirmasi yaitu 

memastikan tenaga ahli akan ditempatkan 
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Pokja menentukan adanya pemenang I, 

cadangan pemenang I, cadangan pemenang 

---------------------------------------------  

Sistem penilaian dengan bobot berarti 

harga terendah belum tentu menjadi 

pemenang, sedangkan sistem penilaian 

gugur sudah pasti harga terendah adalah 

pemenang tender; ------------------------------  

Tidak masalah jika dalam beberapa paket 

tender yang dilelang bersamaan pokja 

menggunakan metode penilaian yang 

berbeda antar paket-paket tender tersebut. 

Eddy Usman, S.T., disumpah, dan pada 

pokoknya memberikan keterangan: ---------------  

Metode penilaian yang berbeda-beda 

antara masing-masing paket yang 

ditenderkan bersamaan diperbolehkan; ----  

Klarifikasi” yang dilakukan oleh 

pokja adalah suatu kegiatan meminta 

penjelasan terhadap hal-hal yang masih 

--------------------------------------  

Tidak ada larangan mengenai penawaran 

pesertan tender yang melebihi 90%; ---------  

Setiap badan usaha memiliki strategi 

masing untuk memenangkan  

tender, dan secara keilmuan hal tersebut 

tidak masalah; ----------------------------------  

Hasil pekerjaan dilihat dari spesifikasi 

jalan dan harga satuan dari spesifikasi 

tersebut, bukan dari panjangnya jalan 

yang dikerjakan; --------------------------------  

Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh Pokja, 

ranya: (i) Klarifikasi yaitu 

menanyakan terhadap hal-hal yang masih 

meragukan; (ii) Konfirmasi yaitu 

memastikan tenaga ahli akan ditempatkan 

  

Pokja menentukan adanya pemenang I, 

cadangan pemenang I, cadangan pemenang 

 

Sistem penilaian dengan bobot berarti 

harga terendah belum tentu menjadi 

pemenang, sedangkan sistem penilaian 

gugur sudah pasti harga terendah adalah 

 

Tidak masalah jika dalam beberapa paket 

tender yang dilelang bersamaan pokja 

metode penilaian yang 

 

isumpah, dan pada 

 

beda 

masing paket yang 

 

Klarifikasi” yang dilakukan oleh 

pokja adalah suatu kegiatan meminta 

hal yang masih 

 

Tidak ada larangan mengenai penawaran 

 

Setiap badan usaha memiliki strategi 

memenangkan  

tender, dan secara keilmuan hal tersebut 

 

Hasil pekerjaan dilihat dari spesifikasi 

jalan dan harga satuan dari spesifikasi 

tersebut, bukan dari panjangnya jalan 

 

Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh Pokja, 

ranya: (i) Klarifikasi yaitu 

hal yang masih 

meragukan; (ii) Konfirmasi yaitu 

memastikan tenaga ahli akan ditempatkan 
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dipaket yang mana; dan (iii) Verifikasi yaitu 

memeriksa jaminan

misalnya keuangan (bank), bahan b

dll.; --------------------------------

vii. Indikasi-indikasi adanya persekongkolan 

harus dibuktikan;

viii. Jika terdapat kesalahan

dilakukan oleh Pokja, tidak bisa 

dibebankan kepada pemenang tender / 

penyedia jasa;

ix. Calon pemenang diperbolehkan memilih 

paket-paket tender, dan 

harus menentukan calon pemenang 

berikut cadangan calon pemenang dengan 

maksimal 3 penyedia jasa.

13.3.3 Surat dan Dokumen --------------------------------

Tim Investigator tentunya telah memiliki seluruh 

dokumen tender dan dokumen

yang berkaitan dengan perkara ini 

Terlapor II tidak akan memerincinya kembali.

13.3.4 Keterangan Para Pelaku Usaha (dalam hal ini 

Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V)

Berdasarkan hasil pemeriksaan Terlapor III, dan 

Terlapor IV ditemukan fakta

a. Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya 

diperoleh keterangan sebagai berikut:

i. Terlapor III diwakili oleh Bapak Sigit 

Nurtanto yang pada saat perkara tender 

quo (tahun 2015) menjabat sebagai 

Manager Pemas

Jembatan PT Hutama Karya (

ii. Perusahaan mengetahui adanya tender 

quo dari LPSE karena ada staff khusus 

yang tugasnya memantau pengumuman 

tender-tender di situs online LPSE;
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dipaket yang mana; dan (iii) Verifikasi yaitu 

memeriksa jaminan-jaminan dukungan, 

misalnya keuangan (bank), bahan baku, 

------------------------------------------------  

indikasi adanya persekongkolan 

harus dibuktikan; ------------------------------  

Jika terdapat kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh Pokja, tidak bisa 

dibebankan kepada pemenang tender / 

penyedia jasa; -----------------------------------  

Calon pemenang diperbolehkan memilih 

paket tender, dan pokja memang 

harus menentukan calon pemenang 

berikut cadangan calon pemenang dengan 

maksimal 3 penyedia jasa. --------------------  

--------------------------------------  

Tim Investigator tentunya telah memiliki seluruh 

dokumen tender dan dokumen-dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan perkara ini sehingga 

Terlapor II tidak akan memerincinya kembali. -------  

Keterangan Para Pelaku Usaha (dalam hal ini 

Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V) --------------  

Berdasarkan hasil pemeriksaan Terlapor III, dan 

Terlapor IV ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -  

erlapor III, yang pada pokoknya 

diperoleh keterangan sebagai berikut: ------------  

Terlapor III diwakili oleh Bapak Sigit 

Nurtanto yang pada saat perkara tender a 

(tahun 2015) menjabat sebagai 

Manager Pemasaran Divisi Jalan & 

Jembatan PT Hutama Karya (Persero), Tbk;  

Perusahaan mengetahui adanya tender a 

dari LPSE karena ada staff khusus 

yang tugasnya memantau pengumuman 

tender di situs online LPSE; ----------  

 

dipaket yang mana; dan (iii) Verifikasi yaitu 

jaminan dukungan, 

aku, 

 

indikasi adanya persekongkolan 

 

kesalahan yang 

dilakukan oleh Pokja, tidak bisa 

dibebankan kepada pemenang tender / 

 

Calon pemenang diperbolehkan memilih 

pokja memang 

harus menentukan calon pemenang 

berikut cadangan calon pemenang dengan 

 

 

Tim Investigator tentunya telah memiliki seluruh 

dokumen lainnya 

sehingga 

 

Keterangan Para Pelaku Usaha (dalam hal ini 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Terlapor III, dan 

 

erlapor III, yang pada pokoknya 

 

Terlapor III diwakili oleh Bapak Sigit 

a 

(tahun 2015) menjabat sebagai 

aran Divisi Jalan & 

 

a 

dari LPSE karena ada staff khusus 

yang tugasnya memantau pengumuman 
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iii. Perusahaan mengajukan 1 orang tenaga 

ahli untuk ke 4 paket tender perkara 

dan tenaga ahli tersebut

pegawai tetap perusahaan;

iv. Perusahaan menawar dengan harga lebih 

tinggi dari HPS karena dari hasil 

penghitungan perusahaan diperoleh angka 

penawaran yang lebih tinggi dari HPS, dan 

perusahaan berharap pokja akan 

mengkoreksi HPS dan melakukan re

tender; --------------------------------

v. Perusahaan pernah mempunyai 

pengalaman pokja suatu tender melakukan 

re-tender guna menyesuaikan HPS, yaitu di 

wilayah Provinsi Sumatra Utara 

(Kualanamu & Tebing Tinggi);

vi. Perusahaan tidak pernah diinfokan oleh 

staff yang hadir dalam acara klarifik

teknis dan harga tentang adanya 

permintaan pokja kepada perusahaan 

untuk memilih paket yang akan 

dikerjakan; --------------------------------

vii. Ke 4 paket tender dalam perkara 

adalah sama saja bagi perusahaan, tidak 

ada paket tertentu yang lebih diminati.

b. Pemeriksaan Terlapor 

diperoleh keterangan sebagai berikut:

i. Perusahaan hanya mengikuti tender yang 

nilainya di atas 100 Milyar Rupiah;

ii. Perusahaan pada dasarnya ingin 

memenangkan seluruh paket tender 

perkara a quo

personil inti yang 

tinggal tersisa 2 team lagi;

iii. Jika perusahaan berpotensi untuk 

memenangkan suatu paket tender, lazim 
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Perusahaan mengajukan 1 orang tenaga 

ahli untuk ke 4 paket tender perkara a quo, 

dan tenaga ahli tersebut merupakan 

pegawai tetap perusahaan; --------------------  

Perusahaan menawar dengan harga lebih 

tinggi dari HPS karena dari hasil 

penghitungan perusahaan diperoleh angka 

penawaran yang lebih tinggi dari HPS, dan 

perusahaan berharap pokja akan 

mengkoreksi HPS dan melakukan re-

--------------------------------------------  

Perusahaan pernah mempunyai 

pengalaman pokja suatu tender melakukan 

tender guna menyesuaikan HPS, yaitu di 

wilayah Provinsi Sumatra Utara 

(Kualanamu & Tebing Tinggi); ----------------  

Perusahaan tidak pernah diinfokan oleh 

staff yang hadir dalam acara klarifikasi 

teknis dan harga tentang adanya 

permintaan pokja kepada perusahaan 

untuk memilih paket yang akan 

---------------------------------------  

Ke 4 paket tender dalam perkara a quo

adalah sama saja bagi perusahaan, tidak 

ada paket tertentu yang lebih diminati. -----  

Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya 

diperoleh keterangan sebagai berikut: ------------  

Perusahaan hanya mengikuti tender yang 

nilainya di atas 100 Milyar Rupiah; ---------  

Perusahaan pada dasarnya ingin 

memenangkan seluruh paket tender 

a quo, namun pada saat itu 

personil inti yang memenuhi kualifikasi 

tinggal tersisa 2 team lagi; --------------------  

Jika perusahaan berpotensi untuk 

memenangkan suatu paket tender, lazim 

  

Perusahaan mengajukan 1 orang tenaga 

, 

merupakan 

 

Perusahaan menawar dengan harga lebih 

tinggi dari HPS karena dari hasil 

penghitungan perusahaan diperoleh angka 

penawaran yang lebih tinggi dari HPS, dan 

perusahaan berharap pokja akan 

-

 

Perusahaan pernah mempunyai 

pengalaman pokja suatu tender melakukan 

tender guna menyesuaikan HPS, yaitu di 

wilayah Provinsi Sumatra Utara 

 

Perusahaan tidak pernah diinfokan oleh 

asi 

teknis dan harga tentang adanya 

permintaan pokja kepada perusahaan 

untuk memilih paket yang akan 

 

a quo 

adalah sama saja bagi perusahaan, tidak 

 

IV, yang pada pokoknya 

 

Perusahaan hanya mengikuti tender yang 

 

Perusahaan pada dasarnya ingin 

memenangkan seluruh paket tender 

, namun pada saat itu 

memenuhi kualifikasi 

 

Jika perusahaan berpotensi untuk 

memenangkan suatu paket tender, lazim 
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bagi pokja untuk memberitahukannya 

kepada perusahaan calon pemenang 

tersebut, karena perusahaan telah 

beberapa kali mengalaminya;

iv. Perusahaan tidak memberikan batasan 

minimal keuntungan dalam suatu proyek, 

yang penting adalah proyek tersebut 

menghasilkan keuntungan;

v. Pokja tidak pernah menawarkan paket I, 

Pokja menawarkan paket

dimana perusahaan menjadi calon 

pemenang, sehingg

paket yang paling besar dari paket

yang ditawarkan tersebut;

vi. Perusahaan tidak pernah memilih paket 

yang terbesar dari ke 4 paket tender 

perkara a quo

c. Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya 

diperoleh keterangan sebagai beri

i. Alasan terjadinya keterlambatan informasi 

perubahan jadwal dalam proses tender 

karena adanya gangguan pada server 

LKPP; --------------------------------

ii. PT Adhi Karya (persero), Tbk., yang 

mengajukan 2 personil inti dan 2 paket 

peralatan yang berbeda, yang lainnya 

hanya 1 saja;

iii. Menempatkan tenaga ahli / personil ini 

dan daftar peralatan di paket tertentu 

merupakan hak penyedia jasa;

iv. Penyedia jasa yang mengajukan daftar 

personil hanya 1 atau 2 tidak dapat 

digugurkan dalam seluruh paket tender, 

mereka hanya dapat memenangkan 1 atau 

2 paket saja; 
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bagi pokja untuk memberitahukannya 

kepada perusahaan calon pemenang 

tersebut, karena perusahaan telah 

beberapa kali mengalaminya; -----------------  

usahaan tidak memberikan batasan 

minimal keuntungan dalam suatu proyek, 

yang penting adalah proyek tersebut 

menghasilkan keuntungan; -------------------  

Pokja tidak pernah menawarkan paket I, 

Pokja menawarkan paket-paket yang 

dimana perusahaan menjadi calon 

pemenang, sehingga perusahaan memilih 

paket yang paling besar dari paket-paket 

yang ditawarkan tersebut; --------------------  

Perusahaan tidak pernah memilih paket 

yang terbesar dari ke 4 paket tender 

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

Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya 

diperoleh keterangan sebagai berikut: ------------  

Alasan terjadinya keterlambatan informasi 

perubahan jadwal dalam proses tender 

karena adanya gangguan pada server 

---------------------------------------------  

Adhi Karya (persero), Tbk., yang 

mengajukan 2 personil inti dan 2 paket 

peralatan yang berbeda, yang lainnya 

hanya 1 saja; ------------------------------------  

nempatkan tenaga ahli / personil ini 

dan daftar peralatan di paket tertentu 

merupakan hak penyedia jasa; ---------------  

Penyedia jasa yang mengajukan daftar 

personil hanya 1 atau 2 tidak dapat 

digugurkan dalam seluruh paket tender, 

mereka hanya dapat memenangkan 1 atau 

 -------------------------------------  

 

bagi pokja untuk memberitahukannya 

kepada perusahaan calon pemenang 

tersebut, karena perusahaan telah 

 

usahaan tidak memberikan batasan 

minimal keuntungan dalam suatu proyek, 

yang penting adalah proyek tersebut 

 

Pokja tidak pernah menawarkan paket I, 

paket yang 

dimana perusahaan menjadi calon 

a perusahaan memilih 

paket 

 

Perusahaan tidak pernah memilih paket 

yang terbesar dari ke 4 paket tender 

 

Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya 

 

Alasan terjadinya keterlambatan informasi 

perubahan jadwal dalam proses tender 

karena adanya gangguan pada server 

 

Adhi Karya (persero), Tbk., yang 

mengajukan 2 personil inti dan 2 paket 

peralatan yang berbeda, yang lainnya 

 

nempatkan tenaga ahli / personil ini 

dan daftar peralatan di paket tertentu 

 

Penyedia jasa yang mengajukan daftar 

personil hanya 1 atau 2 tidak dapat 

digugurkan dalam seluruh paket tender, 

mereka hanya dapat memenangkan 1 atau 
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v. Penilaian dalam 4 paket tender perkara 

quo menggunakan metode sistem gugur 

dan passing grade

vi. Dalam melakukan penilaian pada evaluasi 

teknis, pokja didampingi oleh Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang;

vii. PT. Adhi Karya (persero), Tbk., yang 

pertama kali hadir dalam undangan rapat 

klarifikasi (berdasarkan absensi yang 

berurutan dimulai dari yang pertama 

hadir, kedua, dan seterusnya);

viii. Para calon pemenang tender diundang 

untuk menempatkan tenaga ahlinya, 

bukan untuk memilih paket yang akan 

dimenangkan;

ix. Pengadaan di tahun 2015 merupakan 

langkah awal tender yang terbaik dan 

sesuai prosedur di Provinsi Banten, karena 

pada tahun sebelum 2015, pengadaan 

dilakukan dengan penuh rekayasa dan 

selalu dimenangkan oleh perusahaan lokal 

yang tidak memiliki 

sekali dalam bidang konstruksi;

x. Sebelum tahun 2015, setiap akan 

dilaksanakan pengadaan pembangunan 

jalan di Provinsi Banten, pokja terkait 

selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak 

yang tidak bertanggung jawab agar 

dimenangkan oleh perusahaa

dinasti” serta “perusahaan jawara” dan 

bukan oleh perusahaan luar, terlebih lagi 

BUMN; --------------------------------

xi. Dalam pengadaan tender perkara 

merupakan yang pertama bagi Pokja 

melakukan tender dengan sesuai prosedur 

peraturan perundang
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Penilaian dalam 4 paket tender perkara a 

menggunakan metode sistem gugur 

passing grade; -----------------------------  

Dalam melakukan penilaian pada evaluasi 

teknis, pokja didampingi oleh Dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang; ------------------------  

PT. Adhi Karya (persero), Tbk., yang 

pertama kali hadir dalam undangan rapat 

klarifikasi (berdasarkan absensi yang 

berurutan dimulai dari yang pertama 

hadir, kedua, dan seterusnya); ---------------  

Para calon pemenang tender diundang 

untuk menempatkan tenaga ahlinya, 

bukan untuk memilih paket yang akan 

nangkan; -----------------------------------  

Pengadaan di tahun 2015 merupakan 

langkah awal tender yang terbaik dan 

sesuai prosedur di Provinsi Banten, karena 

pada tahun sebelum 2015, pengadaan 

dilakukan dengan penuh rekayasa dan 

selalu dimenangkan oleh perusahaan lokal 

yang tidak memiliki kemampuan sama 

sekali dalam bidang konstruksi; -------------  

Sebelum tahun 2015, setiap akan 

dilaksanakan pengadaan pembangunan 

jalan di Provinsi Banten, pokja terkait 

selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak 

yang tidak bertanggung jawab agar 

dimenangkan oleh perusahaan “pilihan 

dinasti” serta “perusahaan jawara” dan 

bukan oleh perusahaan luar, terlebih lagi 

--------------------------------------------  

Dalam pengadaan tender perkara a quo, 

merupakan yang pertama bagi Pokja 

melakukan tender dengan sesuai prosedur 

peraturan perundang-undangan, dan 

  

a 

menggunakan metode sistem gugur 

 

Dalam melakukan penilaian pada evaluasi 

teknis, pokja didampingi oleh Dinas Bina 

 

PT. Adhi Karya (persero), Tbk., yang 

pertama kali hadir dalam undangan rapat 

klarifikasi (berdasarkan absensi yang 

berurutan dimulai dari yang pertama 

 

Para calon pemenang tender diundang 

untuk menempatkan tenaga ahlinya, 

bukan untuk memilih paket yang akan 

 

Pengadaan di tahun 2015 merupakan 

langkah awal tender yang terbaik dan 

sesuai prosedur di Provinsi Banten, karena 

pada tahun sebelum 2015, pengadaan 

dilakukan dengan penuh rekayasa dan 

selalu dimenangkan oleh perusahaan lokal 

kemampuan sama 

 

Sebelum tahun 2015, setiap akan 

dilaksanakan pengadaan pembangunan 

jalan di Provinsi Banten, pokja terkait 

selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak 

yang tidak bertanggung jawab agar 

n “pilihan 

dinasti” serta “perusahaan jawara” dan 

bukan oleh perusahaan luar, terlebih lagi 

 

, 

merupakan yang pertama bagi Pokja 

melakukan tender dengan sesuai prosedur 

undangan, dan 



 

13.4 Penerapan Unsur

Terlapor II tidak akan membahas unsur pelaku usaha karena 

Terlapor II memang

Terlapor II akan membahas unsur persekongkolan lainnya, 

yaitu

13.4.1
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dengan sistem online membuat 

perusahaan-perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab tersebut tidak bisa 

mengikuti dengan baik, dan dimenangkan 

oleh BUMN yang memang sudah terbiasa 

taat dengan peraturan perundang

undangan; --------------------------------

xii. Dengan menangnya BUMN dalam tender 

perkara a quo

perubahan yang signifikan bagi 

pembangunan Provinsi Banten, dan 

kualitas jalan yang dihasilkan dari tender 

perkara a quo

tender-tender di tahun sebelumnya, dan 

juga sekarang sudah muncul perusahaa

perusahaan lokal di bidang konstruksi 

yang memang memiliki kemampuan 

bekerja yang baik dan sanggup mengiku

peraturan perundang

Penerapan Unsur-Unsur Persekongkolan

Terlapor II tidak akan membahas unsur pelaku usaha karena 

Terlapor II memang memenuhi unsur tersebut, selanjutnya 

Terlapor II akan membahas unsur persekongkolan lainnya, 

aitu:  --------------------------------

13.4.1 Unsur “bersekongkol dengan pihak lain

Sebagaimana diketahui bahwa Tim Investigator 

dalam LDP 07/2017 telah menduga terjadi 

persekongkolan horizontal 

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

a. Adanya penempatan Daftar Personil pada paket 

tertentu; --------------------------------

b. Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 paket 

Daftar Personil dan Peralatan untuk 4 paket 

tender;--------------------------------

c. Tidak mengajukan sanggahan terkait harga 

penawaran terendah;
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sistem online membuat 

perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab tersebut tidak bisa 

mengikuti dengan baik, dan dimenangkan 

oleh BUMN yang memang sudah terbiasa 

taat dengan peraturan perundang-

---------------------------------------  

Dengan menangnya BUMN dalam tender 

quo, terbukti memang membawa 

perubahan yang signifikan bagi 

pembangunan Provinsi Banten, dan 

kualitas jalan yang dihasilkan dari tender 

a quo jauh lebih baik di atas hasil 

tender di tahun sebelumnya, dan 

juga sekarang sudah muncul perusahaan-

perusahaan lokal di bidang konstruksi 

yang memang memiliki kemampuan 

bekerja yang baik dan sanggup mengikuti 

peraturan perundang-undangan. ------------  

Unsur Persekongkolan --------------------------  

Terlapor II tidak akan membahas unsur pelaku usaha karena 

memenuhi unsur tersebut, selanjutnya 

Terlapor II akan membahas unsur persekongkolan lainnya, 

--------------------------------------------------------------------  

bersekongkol dengan pihak lain“. -------------  

Sebagaimana diketahui bahwa Tim Investigator 

dalam LDP 07/2017 telah menduga terjadi 

persekongkolan horizontal dengan cara sebagai

-----------------------------------------------------  

Adanya penempatan Daftar Personil pada paket 

-----------------------------------------------  

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 paket 

Daftar Personil dan Peralatan untuk 4 paket 

--------------------------------------------------  

Tidak mengajukan sanggahan terkait harga 

penawaran terendah; --------------------------------  

 

sistem online membuat 

perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab tersebut tidak bisa 

mengikuti dengan baik, dan dimenangkan 

oleh BUMN yang memang sudah terbiasa 

-

 

Dengan menangnya BUMN dalam tender 

, terbukti memang membawa 

perubahan yang signifikan bagi 

pembangunan Provinsi Banten, dan 

kualitas jalan yang dihasilkan dari tender 

hasil 

tender di tahun sebelumnya, dan 

-

perusahaan lokal di bidang konstruksi 

yang memang memiliki kemampuan 

ti 

 

 

Terlapor II tidak akan membahas unsur pelaku usaha karena 

memenuhi unsur tersebut, selanjutnya 

Terlapor II akan membahas unsur persekongkolan lainnya, 

  

 

Sebagaimana diketahui bahwa Tim Investigator 

dalam LDP 07/2017 telah menduga terjadi 

dengan cara sebagai 

 

Adanya penempatan Daftar Personil pada paket 

 

Adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 paket 

Daftar Personil dan Peralatan untuk 4 paket 

 

Tidak mengajukan sanggahan terkait harga 

 



 

 
 

13.4.2
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d. Membuat harga penawaran menjadi tidak 

efisien terhadap paket tertentu;

e. Menjadi perusahaan pendamping (perusahaan 

pelengkap). --------------------------------

Bahwa setelah rangkaian persidangan pemeriksaan 

lanjutan perkara a quo

yang terungkap dalam persidangan, seluruh 

dugaan Tim Investigator dalam LDP 07/2017 tidak 

ada satupun yang terbukti secara sah, tegas, dan 

meyakinkan bahwa telah terjadi persekongkolan 

dalam tender perkara 

13.4.2 Tentang “adanya penempatan Da

paket tertentu”. --------------------------------

Dalam LDP-nya halaman 31 angka 5 Tim 

Investigator menyebutkan “....

pernyataan masing-masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan konsekuensi gugur dan 

memberikan kemenangan pada peserta tender yang 

memilih paket tertentu.”

Tim Investigator mendasa

persekongkolannya berdasarkan Berita Acara 

Klarifkasi Teknis dan Harga dari Terlapor II 

tertanggal 29 April 2015.

Namun dari keterangan para saksi dan para ahli 

dalam persidangan diper

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

a. Keterangan Para Ahli

i. Raden Ari Widianto, S

Pengadaan pada Kement

Perhubungan Republik Indonesia:

1) Klarifikasi teknis hanya untuk 

mempertegas pengguguran yaitu 

tenaga ahli akan ditempatkan dipaket 

yang mana;
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ga penawaran menjadi tidak 

efisien terhadap paket tertentu; -------------------  

Menjadi perusahaan pendamping (perusahaan 

--------------------------------------------  

Bahwa setelah rangkaian persidangan pemeriksaan 

a quo, berdasarkan fakta-fakta 

yang terungkap dalam persidangan, seluruh 

gaan Tim Investigator dalam LDP 07/2017 tidak 

ada satupun yang terbukti secara sah, tegas, dan 

meyakinkan bahwa telah terjadi persekongkolan 

dalam tender perkara a quo.  ---------------------------  

adanya penempatan Daftar Personil pada 

--------------------------------------------  

halaman 31 angka 5 Tim 

Investigator menyebutkan “....dengan adanya 

masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan konsekuensi gugur dan 

memberikan kemenangan pada peserta tender yang 

memilih paket tertentu.”  ---------------------------------  

Tim Investigator mendasarkan dugaan 

persekongkolannya berdasarkan Berita Acara 

Klarifkasi Teknis dan Harga dari Terlapor II – IV 

tertanggal 29 April 2015. --------------------------------  

Namun dari keterangan para saksi dan para ahli 

dalam persidangan diperoleh keterangan sebagai 

-----------------------------------------------------  

Keterangan Para Ahli --------------------------------  

Raden Ari Widianto, S.H., M.E., Kepala Biro 

Pengadaan pada Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia: -----------  

Klarifikasi teknis hanya untuk 

mempertegas pengguguran yaitu 

tenaga ahli akan ditempatkan dipaket 

yang mana; ---------------------------------  

  

ga penawaran menjadi tidak 

 

Menjadi perusahaan pendamping (perusahaan 

 

Bahwa setelah rangkaian persidangan pemeriksaan 

fakta 

yang terungkap dalam persidangan, seluruh 

gaan Tim Investigator dalam LDP 07/2017 tidak 

ada satupun yang terbukti secara sah, tegas, dan 

meyakinkan bahwa telah terjadi persekongkolan 

 

tar Personil pada 

 

halaman 31 angka 5 Tim 

dengan adanya 

masing dari Terlapor II s.d 

Terlapor IV memberikan konsekuensi gugur dan 

memberikan kemenangan pada peserta tender yang 

 

rkan dugaan 

persekongkolannya berdasarkan Berita Acara 

IV 

 

Namun dari keterangan para saksi dan para ahli 

oleh keterangan sebagai 

 

 

, Kepala Biro 

rian 

 

Klarifikasi teknis hanya untuk 

mempertegas pengguguran yaitu 

tenaga ahli akan ditempatkan dipaket 

 



 

13.4.3
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2) Pokja menentukan adanya pemenang 

I, cadangan pemenang I, cadangan 

pemenang II, dst.

ii. Eddy Usman, S

1) Definisi “Klarifikasi” yang dilakukan 

oleh pokja adalah suatu kegiatan 

meminta penjelasan terhadap hal

yang masih meragukan;

2) Calon pemenang diperbolehkan 

memilih paket

memang harus menentukan calon 

pemenang berikut cadangan calon 

pemenang dengan maksimal 3 

penyedia jasa.

Dari keterangan Para Ahli 

disimpulkan bahwa isian dari form Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga yang 

terdapat tulisan dari pelaku usaha dalam 

perkara a quo

Terlapor IV) adalah wajar, dan memang 

harus dilakukan oleh Pokja. Sehingga 

sangat tidak relevan jika isian form Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

dijadikan dasar atas dugaan 

persekongkolan dalam perkara 

13.4.3 Tentang “adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket daftar personil dan peralatan untuk 4 paket 

tender”. --------------------------------

Tim Investigator dalam LDP 07/2017 menyatakan 

pada pokoknya “...adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan Daftar Personil 

yang sama merupakan bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi nyata pengguguran pada 

paket tertentu, dan memberikan d

yang semu.”  --------------------------------
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Pokja menentukan adanya pemenang 

cadangan pemenang I, cadangan 

pemenang II, dst. --------------------------  

Eddy Usman, S.T.: ------------------------------  

Definisi “Klarifikasi” yang dilakukan 

oleh pokja adalah suatu kegiatan 

meminta penjelasan terhadap hal-hal 

yang masih meragukan; -----------------  

Calon pemenang diperbolehkan 

memilih paket-paket tender, dan pokja 

memang harus menentukan calon 

pemenang berikut cadangan calon 

pemenang dengan maksimal 3 

penyedia jasa. -----------------------------  

Dari keterangan Para Ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa isian dari form Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga yang 

terdapat tulisan dari pelaku usaha dalam 

a quo (Terlapor II, Terlapor III, dan 

Terlapor IV) adalah wajar, dan memang 

harus dilakukan oleh Pokja. Sehingga 

tidak relevan jika isian form Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

dijadikan dasar atas dugaan 

persekongkolan dalam perkara a quo.  ------  

adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket daftar personil dan peralatan untuk 4 paket 

-----------------------------------------------------  

Investigator dalam LDP 07/2017 menyatakan 

adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan Daftar Personil 

yang sama merupakan bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi nyata pengguguran pada 

paket tertentu, dan memberikan dampak persaingan 

-----------------------------------------------------------  

 

Pokja menentukan adanya pemenang 

cadangan pemenang I, cadangan 

 

 

Definisi “Klarifikasi” yang dilakukan 

oleh pokja adalah suatu kegiatan 

hal 

 

Calon pemenang diperbolehkan 

an pokja 

memang harus menentukan calon 

pemenang berikut cadangan calon 

pemenang dengan maksimal 3 

 

dapat 

disimpulkan bahwa isian dari form Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga yang 

terdapat tulisan dari pelaku usaha dalam 

(Terlapor II, Terlapor III, dan 

Terlapor IV) adalah wajar, dan memang 

harus dilakukan oleh Pokja. Sehingga 

tidak relevan jika isian form Berita 

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

dijadikan dasar atas dugaan 

 

adanya kesengajaan tetap mengajukan 1 

paket daftar personil dan peralatan untuk 4 paket 

 

Investigator dalam LDP 07/2017 menyatakan 

adanya fakta para Terlapor 

pelaku usaha tetap mengajukan Daftar Personil 

yang sama merupakan bentuk kesengajaan yang 

menimbulkan konsekuensi nyata pengguguran pada 

ampak persaingan 
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Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan sangkaan tersebut adalah:

a. Saksi Arief Setyo Waluyo, Manager Pemasaran 

PT Nindya Karya (Persero):

Pada saat mendaftar tahap PQ, semua paket 

yang ada pasti diikuti,

memiliki 1 personil tenaga ahli saja, tetap 

mengikuti paket-paket yang ada dengan nama 

tenaga ahli yang sama. Dan jika menang, harus 

memilih salah satu. Tidak dapat semuanya. 

Dan dari panitia juga membolehkan untuk 

memilih. --------------------------------

b. Saksi Nanang 

Manager PT Conbloc Infratecno:

Dalam mengajukan tenaga ahli, perusahaan 

saksi biasanya melihat ketersediaan tenaga ahli 

dalam perusahaan, jika ikut 4 paket, 2 paket 

akan diajukan tenaga ahli yang sama, karena 

perusahaan berkeyakinan hanya akan 

memenangkan 1 paket saja. Pun jika 4 paket 

diajukan 1 orang tenaga ahli yang sama, yang 

menang hanya 1 paket.

c. Saksi Bapak Putu selaku Manager Pemasaran 

dan Bapak Bima selaku Tim Legal (PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama Tbk):

i. Perusahaan mendaftarkan 1 orang tenaga 

ahli untuk 4 paket tender perkara 

Perusahaan memiliki 10 orang tenaga ahli 

dengan kombinasi pegawai tetap dan 

kontrak, namun pada saat pendaftaran 

tender perkara 

ahli yang available hanya

ii. Perusahaannya mengajukan 1 tim tenaga 

ahli untuk 4 paket tender tersebut sesuai 

dengan tersedianya tim ahli 

diperusahaannya. Selain itu juga untuk 
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saksi yang memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan sangkaan tersebut adalah: --------  

yo Waluyo, Manager Pemasaran 

Nindya Karya (Persero): --------------------------  

Pada saat mendaftar tahap PQ, semua paket 

yang ada pasti diikuti, bahkan jika hanya 

memiliki 1 personil tenaga ahli saja, tetap 

paket yang ada dengan nama 

tenaga ahli yang sama. Dan jika menang, harus 

memilih salah satu. Tidak dapat semuanya. 

Dan dari panitia juga membolehkan untuk 

-----------------------------------------------  

 Prabowo, Senior Marketing 

Conbloc Infratecno: -------------------  

Dalam mengajukan tenaga ahli, perusahaan 

saksi biasanya melihat ketersediaan tenaga ahli 

dalam perusahaan, jika ikut 4 paket, 2 paket 

akan diajukan tenaga ahli yang sama, karena 

berkeyakinan hanya akan 

memenangkan 1 paket saja. Pun jika 4 paket 

diajukan 1 orang tenaga ahli yang sama, yang 

menang hanya 1 paket. -----------------------------  

Saksi Bapak Putu selaku Manager Pemasaran 

dan Bapak Bima selaku Tim Legal (PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama Tbk): --------------  

usahaan mendaftarkan 1 orang tenaga 

ahli untuk 4 paket tender perkara a quo. 

Perusahaan memiliki 10 orang tenaga ahli 

dengan kombinasi pegawai tetap dan 

kontrak, namun pada saat pendaftaran 

tender perkara a quo berlangsung, tenaga 

ahli yang available hanya 1 orang saja; -----  

Perusahaannya mengajukan 1 tim tenaga 

ahli untuk 4 paket tender tersebut sesuai 

dengan tersedianya tim ahli 

diperusahaannya. Selain itu juga untuk 

  

saksi yang memberikan keterangan yang 

 

yo Waluyo, Manager Pemasaran 

 

Pada saat mendaftar tahap PQ, semua paket 

bahkan jika hanya 

memiliki 1 personil tenaga ahli saja, tetap 

paket yang ada dengan nama 

tenaga ahli yang sama. Dan jika menang, harus 

memilih salah satu. Tidak dapat semuanya. 

Dan dari panitia juga membolehkan untuk 

 

wo, Senior Marketing 

 

Dalam mengajukan tenaga ahli, perusahaan 

saksi biasanya melihat ketersediaan tenaga ahli 

dalam perusahaan, jika ikut 4 paket, 2 paket 

akan diajukan tenaga ahli yang sama, karena 

berkeyakinan hanya akan 

memenangkan 1 paket saja. Pun jika 4 paket 

diajukan 1 orang tenaga ahli yang sama, yang 

 

Saksi Bapak Putu selaku Manager Pemasaran 

dan Bapak Bima selaku Tim Legal (PT Jaya 

 

usahaan mendaftarkan 1 orang tenaga 

. 

Perusahaan memiliki 10 orang tenaga ahli 

dengan kombinasi pegawai tetap dan 

kontrak, namun pada saat pendaftaran 

berlangsung, tenaga 

 

Perusahaannya mengajukan 1 tim tenaga 

ahli untuk 4 paket tender tersebut sesuai 

dengan tersedianya tim ahli 

diperusahaannya. Selain itu juga untuk 
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memudahkan dalam melengkapi 

persyaratan tender;

iii. Jika menang lebih dari 1 paket menurut 

pengalaman saksi panitia akan memanggil 

dan memberikan pilihan 

akan dikerjakan

d. Sdr. Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Litigasi dan Sdr. Bujang Effendi selaku Manager 

Pra Kualifikasi PT Pembangunan Perumahan 

Tbk: --------------------------------

Perusahaan pernah mengaj

tenaga ahli untuk beberapa paket tender, dan 

seluruhnya lolos tahap pra

kemudian masuk ke tahap evaluasi teknis

e. Saksi Thomas. A dari PT

(Persero), Tbk selaku Kepala Cabang Bante

Waskita Karya (Persero), 

i. Bahwa ternyata stock hanya hanya ada 2 

team, kemudian 2 team ini lah yang 

dimasukkan dalam mengikuti 4 paket 

tender a quo

ii. Menurut pengalaman saksi kalaupun 

nanti menang di 2 paket akan ditanya oleh 

panitia akan memilih paket yang mana

f. Saksi Foster Dulles Tumpal Amb

selaku Estimator PT

i. Menurut saksi HK hanya menempatkan 1 

team personil untuk 4 paket;

ii. Bahwa menurut saksi di dalam dokumen 

tender tidak ada larangan menempatkan 1 

ahli untuk 4 paket dan pada waktu 

menempatkan satu team dan peralatan 

yang sama untuk 4 paket.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

“penempatan daftar personil dan peralatan pada 4 

paket tender “ tidak hanya dilakukan oleh Terlapor 
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memudahkan dalam melengkapi 

persyaratan tender; ----------------------------  

Jika menang lebih dari 1 paket menurut 

laman saksi panitia akan memanggil 

dan memberikan pilihan paket mana yang 

akan dikerjakan. --------------------------------  

Sdr. Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Litigasi dan Sdr. Bujang Effendi selaku Manager 

Pra Kualifikasi PT Pembangunan Perumahan 

-----------------------------------------------------  

Perusahaan pernah mengajukan 1 personil 

tenaga ahli untuk beberapa paket tender, dan 

seluruhnya lolos tahap pra-kualifikasi, baru 

kemudian masuk ke tahap evaluasi teknis ------  

Saksi Thomas. A dari PT Waskita Karya 

(Persero), Tbk selaku Kepala Cabang Banten PT 

askita Karya (Persero), Tbk.: ---------------------  

Bahwa ternyata stock hanya hanya ada 2 

team, kemudian 2 team ini lah yang 

dimasukkan dalam mengikuti 4 paket 

a quo; ------------------------------------  

Menurut pengalaman saksi kalaupun 

nanti menang di 2 paket akan ditanya oleh 

panitia akan memilih paket yang mana. ---  

Foster Dulles Tumpal Ambarita, S.T. 

selaku Estimator PT Hutama Karya, Tbk.: -------  

Menurut saksi HK hanya menempatkan 1 

team personil untuk 4 paket; ----------------  

Bahwa menurut saksi di dalam dokumen 

tender tidak ada larangan menempatkan 1 

ahli untuk 4 paket dan pada waktu itu HK 

menempatkan satu team dan peralatan 

yang sama untuk 4 paket. -------------------  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penempatan daftar personil dan peralatan pada 4 

“ tidak hanya dilakukan oleh Terlapor 

 

memudahkan dalam melengkapi 

 

Jika menang lebih dari 1 paket menurut 

laman saksi panitia akan memanggil 

paket mana yang 

 

Sdr. Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Litigasi dan Sdr. Bujang Effendi selaku Manager 

Pra Kualifikasi PT Pembangunan Perumahan 

 

ukan 1 personil 

tenaga ahli untuk beberapa paket tender, dan 

kualifikasi, baru 

 

Waskita Karya 

n PT 

 

Bahwa ternyata stock hanya hanya ada 2 

team, kemudian 2 team ini lah yang 

dimasukkan dalam mengikuti 4 paket 

 

Menurut pengalaman saksi kalaupun 

nanti menang di 2 paket akan ditanya oleh 

 

arita, S.T. 

 

Menurut saksi HK hanya menempatkan 1 

 

Bahwa menurut saksi di dalam dokumen 

tender tidak ada larangan menempatkan 1 

itu HK 

menempatkan satu team dan peralatan 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penempatan daftar personil dan peralatan pada 4 

“ tidak hanya dilakukan oleh Terlapor 
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II s.d. Terlapor IV tetapi juga dilakukan oleh 

tender yang lain yang tidak menang bahkan yang 

tidak lolos PQ dan hal itu dilakukan karena:

a. Bukan dilakukan dalam rangka membagi

atau menentukan pemenang tender pada paket 

tertentu;--------------------------------

b. Para peserta tender memiliki keterbatasan 

tenaga ahli; --------------------------------

c. Dalam suatu tender tentu saja 

- ada unsur spekulasi, mengingat para peserta 

tender tidak bisa memastikan akan menang 

atau tidak (jika peserta tersebut hanya 

mengikuti 1 paket) atau akan menang dipaket 

yang mana saja (bagi yan

tender). --------------------------------

Dengan demikian, permasalahan penempatan 

daftar personil dan peralatan dalam perkara tender 

a quo bukan merupakan bukti indikasi adanya 

persekongkolan. --------------------------------

13.4.4 Tentang “tidak mengajukan sanggahan terkait 

harga penawaran terendah

a. Saksi yang memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan sangkaan tersebut adalah

Saksi Mukhtaryo, Saksi Edy Nurpadmo selaku 

Kepala Proyek LRT, dan Saksi 

selaku Kepala Divisi Hukum PT

Persero, Tbk.: --------------------------------

i. Perusahaan pernah melakukan sanggahan 

terkait passing grade karena perusahaan 

merasa tidak ada yang kurang dalam 

memenuhi permintaan Pokja. Namun saksi 

tidak mengetahui jawaban Pokja atas 

sanggahan dimaksud. Investigator sudah 

memiliki dokumen sangga

jawabannya tersebut
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II s.d. Terlapor IV tetapi juga dilakukan oleh peserta 

tender yang lain yang tidak menang bahkan yang 

tidak lolos PQ dan hal itu dilakukan karena: --------  

Bukan dilakukan dalam rangka membagi-bagi 

atau menentukan pemenang tender pada paket 

-----------------------------------------------  

Para peserta tender memiliki keterbatasan 

-------------------------------------------  

am suatu tender tentu saja – sedikit banyak 

ada unsur spekulasi, mengingat para peserta 

tender tidak bisa memastikan akan menang 

atau tidak (jika peserta tersebut hanya 

mengikuti 1 paket) atau akan menang dipaket 

yang mana saja (bagi yang mengikuti 4 paket 

------------------------------------------------  

Dengan demikian, permasalahan penempatan 

daftar personil dan peralatan dalam perkara tender 

merupakan bukti indikasi adanya 

-------------------------------------------  

tidak mengajukan sanggahan terkait 

harga penawaran terendah“. ----------------------------  

memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan sangkaan tersebut adalah

, Saksi Edy Nurpadmo selaku 

Kepala Proyek LRT, dan Saksi Agus Cahyanto 

Kepala Divisi Hukum PT Adhi Karya 

-----------------------------------------  

Perusahaan pernah melakukan sanggahan 

t passing grade karena perusahaan 

merasa tidak ada yang kurang dalam 

memenuhi permintaan Pokja. Namun saksi 

tidak mengetahui jawaban Pokja atas 

sanggahan dimaksud. Investigator sudah 

memiliki dokumen sanggahan beserta 

jawabannya tersebut; --------------------------  

  

peserta 

tender yang lain yang tidak menang bahkan yang 

 

bagi 

atau menentukan pemenang tender pada paket 

 

Para peserta tender memiliki keterbatasan 

 

sedikit banyak 

ada unsur spekulasi, mengingat para peserta 

tender tidak bisa memastikan akan menang 

atau tidak (jika peserta tersebut hanya 

mengikuti 1 paket) atau akan menang dipaket 

et 

 

Dengan demikian, permasalahan penempatan 

daftar personil dan peralatan dalam perkara tender 

merupakan bukti indikasi adanya 

 

tidak mengajukan sanggahan terkait 

 

memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan sangkaan tersebut adalah 

, Saksi Edy Nurpadmo selaku 

Agus Cahyanto 

Adhi Karya 

 

Perusahaan pernah melakukan sanggahan 

t passing grade karena perusahaan 

merasa tidak ada yang kurang dalam 

memenuhi permintaan Pokja. Namun saksi 

tidak mengetahui jawaban Pokja atas 

sanggahan dimaksud. Investigator sudah 

han beserta 
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ii. Perusahaan tidak

banding karena ada biaya untuk jaminan 

yang jumlahnya besar, dan juga 

perusahaan tidak memilih paket mana 

yang akan dikerjakan.

b. Keterangan Ahli, 

M.E., Kepala Biro Pengadaan pada Kementerian 

Perhubungan Rep

i. Sanggahan merupakan hak penyedia jasa, 

sehingga terserah kepada penyedia jasa 

apakah akan mengajukan sanggahan atau 

tidak, namun pokja berkewajiban untuk 

menjawab sanggahan;

ii. Sistem penilaian dengan bobot berarti 

harga terendah belum tent

pemenang, sedangkan sistem penilaian 

gugur sudah pasti harga terendah adalah 

pemenang tender;

iii. Tidak masalah jika dalam beberapa paket 

tender yang dilelang bersamaan pokja 

menggunakan metode penilaian yang 

berbeda antar paket

Bahwa dengan demikian, telah terbantahkan jika 

Terlapor II dianggap tidak melakukan sanggahan 

sebagaimana dimaksud dalam LDP 07/2017 dan 

dalam Paket III pokja menggunakan metode 

penilaian sistem passing grade, berbeda dengan 

paket-paket tender lainnya 

bahkan berdasarkan keterangan ahli juga diketahui 

bahwa perbedaan metode penilaian antara paket 

tender satu dengan yang lainnya, adalah 

diperbolehkan.  --------------------------------

Dengan demikian, tuduhan Tim Investigator 

tentang Terlapor II tidak melakukan sanggahan 

sebagaimana dalam LDP 07/2017 
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Perusahaan tidak melakukan sanggah 

banding karena ada biaya untuk jaminan 

yang jumlahnya besar, dan juga 

perusahaan tidak memilih paket mana 

yang akan dikerjakan. -------------------------  

, Sdr. Raden Ari Widianto, S.H., 

, Kepala Biro Pengadaan pada Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia: ----------------  

Sanggahan merupakan hak penyedia jasa, 

sehingga terserah kepada penyedia jasa 

apakah akan mengajukan sanggahan atau 

tidak, namun pokja berkewajiban untuk 

menjawab sanggahan; -------------------------  

Sistem penilaian dengan bobot berarti 

harga terendah belum tentu menjadi 

pemenang, sedangkan sistem penilaian 

gugur sudah pasti harga terendah adalah 

pemenang tender; ------------------------------  

Tidak masalah jika dalam beberapa paket 

tender yang dilelang bersamaan pokja 

menggunakan metode penilaian yang 

berbeda antar paket-paket tender tersebut.  

Bahwa dengan demikian, telah terbantahkan jika 

Terlapor II dianggap tidak melakukan sanggahan 

sebagaimana dimaksud dalam LDP 07/2017 dan 

dalam Paket III pokja menggunakan metode 

penilaian sistem passing grade, berbeda dengan 

paket tender lainnya dalam perkara a quo, 

bahkan berdasarkan keterangan ahli juga diketahui 

bahwa perbedaan metode penilaian antara paket 

tender satu dengan yang lainnya, adalah 

--------------------------------------------  

Dengan demikian, tuduhan Tim Investigator 

tentang Terlapor II tidak melakukan sanggahan 

sebagaimana dalam LDP 07/2017 tidak terbukti. --  

 

melakukan sanggah 

banding karena ada biaya untuk jaminan 

yang jumlahnya besar, dan juga 

perusahaan tidak memilih paket mana 

 

H., 

, Kepala Biro Pengadaan pada Kementerian 

 

Sanggahan merupakan hak penyedia jasa, 

sehingga terserah kepada penyedia jasa 

apakah akan mengajukan sanggahan atau 

tidak, namun pokja berkewajiban untuk 

 

Sistem penilaian dengan bobot berarti 

u menjadi 

pemenang, sedangkan sistem penilaian 

gugur sudah pasti harga terendah adalah 

 

Tidak masalah jika dalam beberapa paket 

tender yang dilelang bersamaan pokja 

menggunakan metode penilaian yang 

 

Bahwa dengan demikian, telah terbantahkan jika 

Terlapor II dianggap tidak melakukan sanggahan 

sebagaimana dimaksud dalam LDP 07/2017 dan 

dalam Paket III pokja menggunakan metode 

penilaian sistem passing grade, berbeda dengan 

, 

bahkan berdasarkan keterangan ahli juga diketahui 

bahwa perbedaan metode penilaian antara paket 

tender satu dengan yang lainnya, adalah 

 

Dengan demikian, tuduhan Tim Investigator 

tentang Terlapor II tidak melakukan sanggahan 

  



 

 
 

13.4.5

halaman 273 dari 511

13.4.5 Tentang “membuat harga penawaran lebih efisien 

terhadap paket tertentu

Mengenai hal ini maka dalam LDP

Tim Investigator menyatakan “

tersebut berbanding lurus dengan hasil tender, 

peserta yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien dan begitu sebaliknya

disebutkan “bahwa berdasarkan data 

diduga para Terlapor pelaku usaha sengaja 

melakukan perhitungan yang berbeda dan lebih 

efisien terhadap paket yang telah diincar untuk 

dimenangkan “. Dalam hal ini Tim Investigator 

membandingkan dokumen tender harga penawaran 

Terlapor II pada paket 1 dengan paket 2.

Menurut Terlapor II saksi

memberikan keterangan yang berkaitan 

sangkaan tersebut adalah

a. Saksi Mukhtaryo

Kepala Proyek LRT, dan Saksi 

selaku Kepala Divisi Hukum PT

Persero, Tbk.: --------------------------------

i. Strategi penawaran ada perbedaan harga 

satuan, misalnya upah mandor yang 

memperhitungkan jarak lokasi proyek, 

lokasi proyek (dal

setempat, indeks harga, dll;

ii. Paket 1 dan Paket 2 tender perkara 

berbeda karena lokasi yang berbeda, paket 

1 lebih panjang dan di luar kota Serang, 

dan hal ini bagian dari strategi;

iii. Paket 3 dinilai lebih efisien karena 

berlokasi di dalam kota, peralatan yang 

mudah, dan akses jalan yang bagus, 
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membuat harga penawaran lebih efisien 

terhadap paket tertentu“. --------------------------------  

Mengenai hal ini maka dalam LDP-nya halaman 33

Tim Investigator menyatakan “bahwa persentase 

tersebut berbanding lurus dengan hasil tender, 

peserta yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien dan begitu sebaliknya “. Kemudian juga 

bahwa berdasarkan data di atas

diduga para Terlapor pelaku usaha sengaja 

melakukan perhitungan yang berbeda dan lebih 

efisien terhadap paket yang telah diincar untuk 

“. Dalam hal ini Tim Investigator 

kumen tender harga penawaran 

Terlapor II pada paket 1 dengan paket 2. -------------  

Menurut Terlapor II saksi-saksi dan ahli yang 

memberikan keterangan yang berkaitan dengan 

sangkaan tersebut adalah: ------------------------------  

Mukhtaryo, Saksi Edy Nurpadmo selaku 

Kepala Proyek LRT, dan Saksi Agus Cahyanto 

Kepala Divisi Hukum PT Adhi Karya 

----------------------------------------  

Strategi penawaran ada perbedaan harga 

satuan, misalnya upah mandor yang 

memperhitungkan jarak lokasi proyek, 

lokasi proyek (dalam/luar kota), UMR 

setempat, indeks harga, dll; ------------------  

Paket 1 dan Paket 2 tender perkara a quo

berbeda karena lokasi yang berbeda, paket 

1 lebih panjang dan di luar kota Serang, 

dan hal ini bagian dari strategi; --------------  

Paket 3 dinilai lebih efisien karena 

i dalam kota, peralatan yang 

mudah, dan akses jalan yang bagus, 

  

membuat harga penawaran lebih efisien 

 

nya halaman 33 

bahwa persentase 

tersebut berbanding lurus dengan hasil tender, 

peserta yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga penawaran yang 

. Kemudian juga 

di atas 

diduga para Terlapor pelaku usaha sengaja 

melakukan perhitungan yang berbeda dan lebih 

efisien terhadap paket yang telah diincar untuk 

“. Dalam hal ini Tim Investigator 

kumen tender harga penawaran 

 

saksi dan ahli yang 

dengan 

 

, Saksi Edy Nurpadmo selaku 

Agus Cahyanto 

Adhi Karya 

 

Strategi penawaran ada perbedaan harga 

satuan, misalnya upah mandor yang 

memperhitungkan jarak lokasi proyek, 

am/luar kota), UMR 

 

a quo 

berbeda karena lokasi yang berbeda, paket 

1 lebih panjang dan di luar kota Serang, 

 

Paket 3 dinilai lebih efisien karena 

i dalam kota, peralatan yang 

mudah, dan akses jalan yang bagus, 
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sedangkan paket 4 berbeda kar

memiliki pekerjaan struktur

b. Saksi Djoko Soengkowo s

PT Brantas Abipraya (Persero):

i. Tidak ada hubungan antara menentukan 

harga dan efisie

masih dalam ukuran wajar dalam 

perhitungan masih bisa dilaksanakan;

ii. Selama menghadiri proses klarifikasi teknis 

dan harga saksi tidak pernah bertemu 

dengan peserta yang lain;

iii. Saksi juga sebelumnya tidak pernah 

berkomunikasi 

iv. Bahwa dalam merumuskan harga tidak 

ada kordinasi dengan peserta lain karena 

hal tersebut merupakan rahasia 

perusahaan. 

c. Keterangan Ahli, Sdr. 

Setiap badan usaha memiliki strategi 

masing untuk memenangkan

secara keilmuan hal tersebut tidak masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terjadinya perbedaan perhitungan pada 

analisis harga satuan dalam dokumen harga 

penawaran milik Terlapor II terjadi

i. Bukan dan/atau tidak dimaksudkan 

karena Terlap

tersebut dan/atau memberikan peluang 

kepada Terlapor IV 

sama berstatus Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)- untuk memenangkan paket 2;

ii. Perbedaan harga satuan tersebut terjadi 

karena paket 1 dan 2 mempunyai 

perbedaan 

menyebabkan harga satuannya tidak 

mungkin dibuat sama, antara lain
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sedangkan paket 4 berbeda karena 

memiliki pekerjaan struktur. -----------------  

Saksi Djoko Soengkowo selaku staf Estimator 

Brantas Abipraya (Persero): --------------------  

Tidak ada hubungan antara menentukan 

harga dan efisiensi harga, karena apabila 

masih dalam ukuran wajar dalam 

perhitungan masih bisa dilaksanakan; -----  

Selama menghadiri proses klarifikasi teknis 

dan harga saksi tidak pernah bertemu 

dengan peserta yang lain; ---------------------  

Saksi juga sebelumnya tidak pernah 

berkomunikasi dengan pokja; ----------------  

Bahwa dalam merumuskan harga tidak 

ada kordinasi dengan peserta lain karena 

hal tersebut merupakan rahasia 

 -------------------------------------  

, Sdr. Eddy Usman, S.T., M.T.: 

Setiap badan usaha memiliki strategi masing-

masing untuk memenangkan tender, dan 

secara keilmuan hal tersebut tidak masalah. --  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terjadinya perbedaan perhitungan pada 

analisis harga satuan dalam dokumen harga 

waran milik Terlapor II terjadi: --------------  

Bukan dan/atau tidak dimaksudkan 

karena Terlapor II mengincar paket 

tersebut dan/atau memberikan peluang 

kepada Terlapor IV – yang kebetulan sama-

sama berstatus Badan Usaha Milik Negara 

untuk memenangkan paket 2; ----  

Perbedaan harga satuan tersebut terjadi 

karena paket 1 dan 2 mempunyai 

 yang mendasar yang 

menyebabkan harga satuannya tidak 

ungkin dibuat sama, antara lain: ----------  

 

ena 

 

elaku staf Estimator 

 

Tidak ada hubungan antara menentukan 

nsi harga, karena apabila 

masih dalam ukuran wajar dalam 

 

Selama menghadiri proses klarifikasi teknis 

dan harga saksi tidak pernah bertemu 

 

Saksi juga sebelumnya tidak pernah 

 

Bahwa dalam merumuskan harga tidak 

ada kordinasi dengan peserta lain karena 

hal tersebut merupakan rahasia 

 

 

-

, dan 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terjadinya perbedaan perhitungan pada 

analisis harga satuan dalam dokumen harga 

  

Bukan dan/atau tidak dimaksudkan 

or II mengincar paket 

tersebut dan/atau memberikan peluang 

-

sama berstatus Badan Usaha Milik Negara 

 

Perbedaan harga satuan tersebut terjadi 

karena paket 1 dan 2 mempunyai 

yang mendasar yang 

menyebabkan harga satuannya tidak 
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1) Paket 2 panjang jalannya lebih 2 kali 

panjang jalan paket 1; 

2) Karena lebih pendek maka peralatan 

yang dipergunakan pada paket 1 juga 

menjadi lebih murah biay

dan mobilisasinya

iii. Perhitungan harga penawaran merupakan 

rahasia perusahaan, sehingga tidak 

mungkin ada pihak

bertukar rahasia perusahaan tersebut, 

bahkan hal ini juga ditunjukkan oleh 

Terlapor IV yang keberatan ketika 

Komisi meminta salinan metode 

perhitungan harga penawaran yang sempat 

ditunjukkan garis besarnya dalam 

persidangan.

Bahwa tuduhan Tim Investigator mengenai 

pembuatan harga penawaran yang lebih efisien 

pada paket tertentu, telah secara jelas tidak 

didasari dengan alasan yang logis dan dari 

fakta-fakta persidangan terungkap bahwa 

tuduhan tersebut 

13.4.6 Unsur “untuk mengatur dan/atau menentukan 

pemenang tender ”. --------------------------------

Menurut Terlapor II, saksi yang memberikan 

keterangan berkaitan hal ini adal

a. Saksi Arief Setyo Waluyo, Manager Pemasaran 

PT Nindya Karya (Persero) dan dalam 

persidangan bertindak

utama PT Nindya Karya (Persero):

i. Perusahaan mengikuti ke

perkara a quo

ii. Saksi menyatakan tidak ada catatan 

khusus, baik dari saksi sendiri maupun 

dari management, tentang tender dalam 

perkara a quo
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Paket 2 panjang jalannya lebih 2 kali 

panjang jalan paket 1;  --------------------  

Karena lebih pendek maka peralatan 

yang dipergunakan pada paket 1 juga 

menjadi lebih murah biaya operasional 

dan mobilisasinya. -------------------------  

Perhitungan harga penawaran merupakan 

rahasia perusahaan, sehingga tidak 

mungkin ada pihak-pihak yang saling 

bertukar rahasia perusahaan tersebut, 

bahkan hal ini juga ditunjukkan oleh 

Terlapor IV yang keberatan ketika Majelis 

Komisi meminta salinan metode 

perhitungan harga penawaran yang sempat 

ditunjukkan garis besarnya dalam 

persidangan. -------------------------------------  

Bahwa tuduhan Tim Investigator mengenai 

pembuatan harga penawaran yang lebih efisien 

pada paket tertentu, telah secara jelas tidak 

didasari dengan alasan yang logis dan dari 

fakta persidangan terungkap bahwa 

tuduhan tersebut tidak terbukti.  ----------------  

untuk mengatur dan/atau menentukan 

---------------------------------------  

Menurut Terlapor II, saksi yang memberikan 

rangan berkaitan hal ini adalah:  -----------------  

yo Waluyo, Manager Pemasaran 

Nindya Karya (Persero) dan dalam 

persidangan bertindak selaku kuasa direktur 

Nindya Karya (Persero): ----------------  

Perusahaan mengikuti ke-4 paket tender 

a quo; -----------------------------------  

Saksi menyatakan tidak ada catatan 

khusus, baik dari saksi sendiri maupun 

dari management, tentang tender dalam 

a quo, dalam artian tender 

  

Paket 2 panjang jalannya lebih 2 kali 

 

Karena lebih pendek maka peralatan 

yang dipergunakan pada paket 1 juga 

operasional 

 

Perhitungan harga penawaran merupakan 

rahasia perusahaan, sehingga tidak 

pihak yang saling 

bertukar rahasia perusahaan tersebut, 

bahkan hal ini juga ditunjukkan oleh 

Majelis 

Komisi meminta salinan metode 

perhitungan harga penawaran yang sempat 

ditunjukkan garis besarnya dalam 

 

Bahwa tuduhan Tim Investigator mengenai 

pembuatan harga penawaran yang lebih efisien 

pada paket tertentu, telah secara jelas tidak 

didasari dengan alasan yang logis dan dari 

fakta persidangan terungkap bahwa 

 

untuk mengatur dan/atau menentukan 

 

Menurut Terlapor II, saksi yang memberikan 

 

yo Waluyo, Manager Pemasaran 

Nindya Karya (Persero) dan dalam 

selaku kuasa direktur 

 

4 paket tender 

 

Saksi menyatakan tidak ada catatan 

khusus, baik dari saksi sendiri maupun 

dari management, tentang tender dalam 

, dalam artian tender 
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berlangsung wajar

sesuatu yang dirasa tidak wajar;

iii. Saksi menyatakan tidak pernah ada 

komunikasi apapun dengan panitia;

iv. Saksi tidak mengenal dengan orang

lain yang terlibat dalam tender, baik itu 

pokja maupun peserta

b. Saksi Nanang Prabo

Manager PT Conbloc Infratecno dan dalam 

persidangan bertindak

utama PT Conbloc Infratecno:

i. Saksi tidak mengenal dengan panitia 

tender perkara 

orang yang terlibat dalam tender perkara 

quo; --------------------------------

ii. Menurut saksi tidak mungkin saksi bisa 

berkomunikasi dengan panitia tender, 

karena semua sudah melalui online, dan 

bahkan antar peserta pun tidak 

mengetahui siapa

tender; --------------------------------

iii. Saksi menyatakan bahwa meski tidak 

memiliki surat dukungan bahan baku, 

namun perusahaan tetap mendaftarkan 

sebagai peserta lelang karena fakto

untung-untungan, siapa tahu lolos;

iv. Dalam perkara tender 

mengetahui siapa yang jadi pemenang, 

bahkan tidak mengetahui siapa yang 

menjadi pesaing perusahaan dalam tender 

perkara a quo

mengetahui apakah ada perusaha

yang juga ikut dalam tender perkara 

c. Saksi Yohannes Joko Sudarso, Kepala Divisi 

Operasi Pengembangan Bisnis Konstruksi dan 
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berlangsung wajar-wajar saja tidak ada 

sesuatu yang dirasa tidak wajar; ------------  

Saksi menyatakan tidak pernah ada 

munikasi apapun dengan panitia; --------  

Saksi tidak mengenal dengan orang-orang 

lain yang terlibat dalam tender, baik itu 

pokja maupun peserta-peserta lain. ---------  

Saksi Nanang Prabowo, Senior Marketing 

Conbloc Infratecno dan dalam 

persidangan bertindak selaku kuasa direktur 

Conbloc Infratecno:  --------------------  

Saksi tidak mengenal dengan panitia 

tender perkara a quo dan dengan orang-

orang yang terlibat dalam tender perkara a 

-----------------------------------------------  

Menurut saksi tidak mungkin saksi bisa 

berkomunikasi dengan panitia tender, 

ena semua sudah melalui online, dan 

bahkan antar peserta pun tidak 

mengetahui siapa-siapa yang mengikuti 

--------------------------------------------  

Saksi menyatakan bahwa meski tidak 

memiliki surat dukungan bahan baku, 

namun perusahaan tetap mendaftarkan 

sebagai peserta lelang karena faktor 

untungan, siapa tahu lolos; ---------  

Dalam perkara tender a quo, saksi tidak 

mengetahui siapa yang jadi pemenang, 

bahkan tidak mengetahui siapa yang 

menjadi pesaing perusahaan dalam tender 

a quo, termasuk saksi tidak 

mengetahui apakah ada perusahaan BUMN 

yang juga ikut dalam tender perkara a quo. 

Saksi Yohannes Joko Sudarso, Kepala Divisi 

Operasi Pengembangan Bisnis Konstruksi dan 

 

wajar saja tidak ada 

 

Saksi menyatakan tidak pernah ada 

 

orang 

lain yang terlibat dalam tender, baik itu 

 

wo, Senior Marketing 

Conbloc Infratecno dan dalam 

selaku kuasa direktur 

 

Saksi tidak mengenal dengan panitia 

-

a 

 

Menurut saksi tidak mungkin saksi bisa 

berkomunikasi dengan panitia tender, 

ena semua sudah melalui online, dan 

bahkan antar peserta pun tidak 

siapa yang mengikuti 

 

Saksi menyatakan bahwa meski tidak 

memiliki surat dukungan bahan baku, 

namun perusahaan tetap mendaftarkan 

r 

 

, saksi tidak 

mengetahui siapa yang jadi pemenang, 

bahkan tidak mengetahui siapa yang 

menjadi pesaing perusahaan dalam tender 

, termasuk saksi tidak 

an BUMN 

 

Saksi Yohannes Joko Sudarso, Kepala Divisi 

Operasi Pengembangan Bisnis Konstruksi dan 
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Saksi Emmanuel

PT Istaka Karya (Persero):

i. Perusahaan mengikuti semua paket tender 

dalam perkara 

memenangkan salah satunya, atau 2 

paket, atau jika beruntung dapat 

memenangkan seluruhnya;

ii. Saksi merasa waktu untuk persiapan 

dokumen sebelum diupload cukup 

mepet/singkat, menurut saksi bisa jadi 

karena dari pihak saksi yan

pengumuman di LPSE;

iii. Tidak ada asosiasi perusahaan BUMN 

dalam bidang jasa konstruksi meski dalam 

1 naungan yaitu kement

pernah ada koordinasi antar perusahaan 

dalam bentuk apapun termasuk dalam 

setiap kegiatan lelang, pun j

dengan rekan

konstruksi lainnya hanya jika ada agenda 

kegiatan umum seperti seminar

iv. Jika pun bekerjasama antar perusahaan 

jasa konstruksi, hanya dalam bentuk JO 

(joint operation) dengan mensinergikan 

keunggulan dari masing

perusahaan untuk saling melengkapi;

v. Perusahaan selalu serius dalam setiap 

mengikuti seleksi tender, karena ada biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

mengikuti seluruh proses seleksi dalam 

tender; --------------------------------

vi. Saksi tidak pernah m

Pokja mengenai tenggat waktu untuk 

melakukan upload, karena menurut saksi 

selama hal tersebut wajar
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Saksi Emmanuel Yudi, Sekretaris Perusahaan 

Istaka Karya (Persero): --------------------------  

Perusahaan mengikuti semua paket tender 

rkara a quo dengan harapan bisa 

memenangkan salah satunya, atau 2 

paket, atau jika beruntung dapat 

memenangkan seluruhnya; -------------------  

Saksi merasa waktu untuk persiapan 

dokumen sebelum diupload cukup 

mepet/singkat, menurut saksi bisa jadi 

karena dari pihak saksi yang telat melihat 

pengumuman di LPSE; ------------------------  

Tidak ada asosiasi perusahaan BUMN 

dalam bidang jasa konstruksi meski dalam 

1 naungan yaitu kementerian BUMN, tidak 

pernah ada koordinasi antar perusahaan 

dalam bentuk apapun termasuk dalam 

setiap kegiatan lelang, pun jika bertemu 

dengan rekan-rekan dari perusahaan jasa 

konstruksi lainnya hanya jika ada agenda 

kegiatan umum seperti seminar-seminar; --  

Jika pun bekerjasama antar perusahaan 

jasa konstruksi, hanya dalam bentuk JO 

(joint operation) dengan mensinergikan 

keunggulan dari masing-masing 

perusahaan untuk saling melengkapi; ------  

Perusahaan selalu serius dalam setiap 

mengikuti seleksi tender, karena ada biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

mengikuti seluruh proses seleksi dalam 

--------------------------------------------  

Saksi tidak pernah menanyakan kepada 

Pokja mengenai tenggat waktu untuk 

melakukan upload, karena menurut saksi 

selama hal tersebut wajar-wajar saja tidak 

  

Yudi, Sekretaris Perusahaan 

 

Perusahaan mengikuti semua paket tender 

dengan harapan bisa 

memenangkan salah satunya, atau 2 

paket, atau jika beruntung dapat 

 

Saksi merasa waktu untuk persiapan 

dokumen sebelum diupload cukup 

mepet/singkat, menurut saksi bisa jadi 

g telat melihat 

 

Tidak ada asosiasi perusahaan BUMN 

dalam bidang jasa konstruksi meski dalam 

rian BUMN, tidak 

pernah ada koordinasi antar perusahaan 

dalam bentuk apapun termasuk dalam 

ika bertemu 

rekan dari perusahaan jasa 

konstruksi lainnya hanya jika ada agenda 

 

Jika pun bekerjasama antar perusahaan 

jasa konstruksi, hanya dalam bentuk JO 

(joint operation) dengan mensinergikan 

masing 

 

Perusahaan selalu serius dalam setiap 

mengikuti seleksi tender, karena ada biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

mengikuti seluruh proses seleksi dalam 

 

enanyakan kepada 

Pokja mengenai tenggat waktu untuk 

melakukan upload, karena menurut saksi 

wajar saja tidak 
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ada yang janggal, tidak perlu untuk 

mempertanyakan pada pokja

d. Saksi Sdr. Putu selaku Manager Pemasaran 

dan Bapak Bima se

Konstruksi Manggala Pratama Tbk):

i. Perusahaan mengikuti tender 

nilai proyeknya mencapai Rp. 100 Milyar 

Rupiah, dan Perusahaan termasuk dalam 

kualifikasi perusahaan besar;

ii. Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

dalam perkara 

iii. Menurut saksi, syarat

perkara a quo

yang terasa janggal;

iv. Syarat-syarat tender perkara 

menurut saksi masih wajar dan masih 

dapat diikuti oleh perusaha

syarat kualifikasi S2 teknik sipil untuk 

tenaga ahli tender perkara 

menurut saksi mungkin panitia berharap 

hasil yang lebih baik;

v. Saksi tidak pernah bertemu dengan panitia 

dan juga pada saat pendaftaran tender 

perkara a quo

siapa-siapa saja pesertanya, dan saksi 

baru mengetahui siapa peserta

yang mengikuti setelah ada pengumuman 

di web site bahwa perusahaan dinyatakan 

gugur; --------------------------------

vi. Setelah dinyatakan gugur, perusahaan 

juga tidak pernah menghubungi 

perusahaan yang memenangkan tender 

perkara a quo

e. Sdr. Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Litigasi dan Advokasi
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ada yang janggal, tidak perlu untuk 

mempertanyakan pada pokja. ----------------  

Putu selaku Manager Pemasaran 

dan Bapak Bima selaku Tim Legal (PT Jaya 

nggala Pratama Tbk): -------------  

Perusahaan mengikuti tender a quo karena 

nilai proyeknya mencapai Rp. 100 Milyar 

Rupiah, dan Perusahaan termasuk dalam 

kualifikasi perusahaan besar; ----------------  

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

dalam perkara a quo; --------------------------  

Menurut saksi, syarat-syarat tender 

a quo biasa-biasa saja, tidak ada 

yang terasa janggal; ----------------------------  

syarat tender perkara a quo

menurut saksi masih wajar dan masih 

dapat diikuti oleh perusahaan, termasuk 

syarat kualifikasi S2 teknik sipil untuk 

tenaga ahli tender perkara a quo, karena 

menurut saksi mungkin panitia berharap 

hasil yang lebih baik; --------------------------  

Saksi tidak pernah bertemu dengan panitia 

dan juga pada saat pendaftaran tender 

a quo saksi tidak mengetahui 

siapa saja pesertanya, dan saksi 

baru mengetahui siapa peserta-perserta 

yang mengikuti setelah ada pengumuman 

di web site bahwa perusahaan dinyatakan 

---------------------------------------------  

Setelah dinyatakan gugur, perusahaan 

juga tidak pernah menghubungi 

haan yang memenangkan tender 

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

Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Litigasi dan Advokasi dan Saksi Bujang Efendi 

 

ada yang janggal, tidak perlu untuk 

 

Putu selaku Manager Pemasaran 

laku Tim Legal (PT Jaya 

 

karena 

nilai proyeknya mencapai Rp. 100 Milyar 

Rupiah, dan Perusahaan termasuk dalam 

 

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

 

syarat tender 

biasa saja, tidak ada 

 

a quo 

menurut saksi masih wajar dan masih 

an, termasuk 

syarat kualifikasi S2 teknik sipil untuk 

, karena 

menurut saksi mungkin panitia berharap 

 

Saksi tidak pernah bertemu dengan panitia 

dan juga pada saat pendaftaran tender 

i tidak mengetahui 

siapa saja pesertanya, dan saksi 

perserta 

yang mengikuti setelah ada pengumuman 

di web site bahwa perusahaan dinyatakan 

 

Setelah dinyatakan gugur, perusahaan 

juga tidak pernah menghubungi 

haan yang memenangkan tender 

 

Abdullah Sigit selaku Kepala Departemen 

Bujang Efendi 
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selaku Manager Pra Kualifikasi

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk

i. Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

perkara a quo

ii. Pada saat tahap pra

perusahaan tidak pernah bertemu dengan 

peserta lain; 

iii. Perusahaan tidak pernah ada pertemuan 

rutin apapun di kement

berkaitan dengan kepemilikan saham;

iv. Jika kementrian BUMN memanggil 

perusahaan-perusahaan BUMN bidang 

konstruksi, mereka harus siap dipanggil 

kapanpun, dan pemanggilan tersebut 

sendiri-sendiri, dan pertemuan antar 

perusahaan BUMN bidang konstruksi dan 

kementerian BUMN pun hanya bentuk 

rapat bersama membahas kinerja;

v. Perusahaan-perusahaan BUMN bidang 

konstruksi bias

acara seminar yang diadakan kementrian 

Pekerjaan Umum karena memang 

kementerian Pekerjaan Umum 

mengundang semua perusahaan

perusahaan BUMN bidang konstruks

termasuk LPJK, namun seminar tersebu

hanya sewaktu

Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi

fakta dari para pelaku usaha (penyedia jasa) yang 

tidak memenangkan tender perkara 

cukup untuk membuktikan bahwa dalam tender 

perkara a quo tidak ada sesua

atau janggal yang ditemukan oleh saksi

dimaksud. Diantara mereka tidak ada yang saling 

mengenal, berkomunikasi, apalagi melakukan 

pertemuan khusus terkait tender. Bahkan saksi
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selaku Manager Pra Kualifikasi PT

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.: -----  

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

quo; -----------------------------------  

Pada saat tahap pra-kualifikasi, 

perusahaan tidak pernah bertemu dengan 

 -------------------------------------  

Perusahaan tidak pernah ada pertemuan 

rutin apapun di kementerian BUMN selain 

berkaitan dengan kepemilikan saham; -----  

Jika kementrian BUMN memanggil 

perusahaan BUMN bidang 

struksi, mereka harus siap dipanggil 

kapanpun, dan pemanggilan tersebut 

sendiri, dan pertemuan antar 

perusahaan BUMN bidang konstruksi dan 

rian BUMN pun hanya bentuk 

rapat bersama membahas kinerja; ----------  

perusahaan BUMN bidang 

konstruksi biasanya juga bertemu dalam 

acara seminar yang diadakan kementrian 

Pekerjaan Umum karena memang 

rian Pekerjaan Umum 

mengundang semua perusahaan-

perusahaan BUMN bidang konstruksi, 

termasuk LPJK, namun seminar tersebut 

hanya sewaktu-waktu dan tidak rutin. -----  

Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi 

fakta dari para pelaku usaha (penyedia jasa) yang 

tidak memenangkan tender perkara a quo, sudah 

cukup untuk membuktikan bahwa dalam tender 

tidak ada sesuatu yang tidak wajar 

atau janggal yang ditemukan oleh saksi-saksi 

dimaksud. Diantara mereka tidak ada yang saling 

mengenal, berkomunikasi, apalagi melakukan 

pertemuan khusus terkait tender. Bahkan saksi-

  

PT 

 

Perusahaan mengikuti 4 paket tender 

 

kualifikasi, 

perusahaan tidak pernah bertemu dengan 

 

Perusahaan tidak pernah ada pertemuan 

rian BUMN selain 

 

Jika kementrian BUMN memanggil 

perusahaan BUMN bidang 

struksi, mereka harus siap dipanggil 

kapanpun, dan pemanggilan tersebut 

sendiri, dan pertemuan antar 

perusahaan BUMN bidang konstruksi dan 

rian BUMN pun hanya bentuk 

 

perusahaan BUMN bidang 

nya juga bertemu dalam 

acara seminar yang diadakan kementrian 

Pekerjaan Umum karena memang 

rian Pekerjaan Umum 

-

, 

t 

 

saksi 

fakta dari para pelaku usaha (penyedia jasa) yang 

, sudah 

cukup untuk membuktikan bahwa dalam tender 

tu yang tidak wajar 

saksi 

dimaksud. Diantara mereka tidak ada yang saling 

mengenal, berkomunikasi, apalagi melakukan 

-



 

13.4.7

13.5 Hasil Pemeriksaan Setempat

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat khususnya pada 

Paket 1 dan Paket 4 tender perkara 

oleh Terlapor II, diperoleh fakta

13.5.1
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saksi mengikuti proses tender perkara 

dengan serius, sedangkan yang menyebabkan 

mereka tidak lolos dalam tender perkara 

diakui murni karena kesalahan internal saksi

yang boleh dikatakan kurang teliti dalam 

mempersiapkan perysaratan yang diminta oleh 

Pokja. --------------------------------

Sehingga, dengan demikian 

tidak ditemukan adanya indikasi pengaturan untuk 

menentukan pemenang tender perkara 

13.4.7 Unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

tidak sehat “. --------------------------------

Sebagaimana diketahui bahwa unsur

pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

tersebut saling melengkapi, jika salah satu unsur 

tidak terbukti maka tidak terbukti pula sangkaan 

persekongkolannya. Pada pembahasan unsur 

“bersekongkol dengan pihak lain

untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 

tender “ Terlapor II telah uraikan bahwa kedua 

unsur tersebut tidak terbukti. Artinya dalam 

persidangan yang berlangsung selama ini Tim 

Investigator telah gagal membuktikan sangkaannya 

kepada Para Terlapor tentang telah terjadinya 

persekongkolan antar para Terlapor pemen

tender dan/atau antara Pokja dengan pemenang 

tender. Oleh sebab itu unsur “

terjadinya persaingan tidak sehat

dibahas dan dibuktikan lagi.

Hasil Pemeriksaan Setempat --------------------------------

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat khususnya pada 

Paket 1 dan Paket 4 tender perkara 

oleh Terlapor II, diperoleh fakta-

13.5.1 Pekerjaan telah diselesaikan dengan baik, 

meskipun tidak keseluruhan dikarenakan adanya 

kendala dalam pembebasan lahan;
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saksi mengikuti proses tender perkara a quo

ius, sedangkan yang menyebabkan 

mereka tidak lolos dalam tender perkara a quo telah 

diakui murni karena kesalahan internal saksi-saksi 

yang boleh dikatakan kurang teliti dalam 

mempersiapkan perysaratan yang diminta oleh 

-------------------------------------------------------  

Sehingga, dengan demikian telah terbukti bahwa 

adanya indikasi pengaturan untuk 

menentukan pemenang tender perkara a quo. -------  

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

-----------------------------------------------  

Sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur dalam 

undang Nomor 5 Tahun 1999 

tersebut saling melengkapi, jika salah satu unsur 

tidak terbukti maka tidak terbukti pula sangkaan 

persekongkolannya. Pada pembahasan unsur 

bersekongkol dengan pihak lain “ dan unsur “ 

untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 

or II telah uraikan bahwa kedua 

unsur tersebut tidak terbukti. Artinya dalam 

persidangan yang berlangsung selama ini Tim 

Investigator telah gagal membuktikan sangkaannya 

kepada Para Terlapor tentang telah terjadinya 

persekongkolan antar para Terlapor pemenang 

tender dan/atau antara Pokja dengan pemenang 

tender. Oleh sebab itu unsur “dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan tidak sehat“ ini tidak perlu 

dibahas dan dibuktikan lagi. ----------------------------  

-----------------------------------------  

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat khususnya pada 

Paket 1 dan Paket 4 tender perkara a quo yang dikerjakan 

-fakta yaitu: ----------------------  

Pekerjaan telah diselesaikan dengan baik, 

meskipun tidak keseluruhan dikarenakan adanya 

lam pembebasan lahan; --------------------  

 

a quo 

ius, sedangkan yang menyebabkan 

telah 

saksi 

yang boleh dikatakan kurang teliti dalam 

mempersiapkan perysaratan yang diminta oleh 

 

lah terbukti bahwa 

adanya indikasi pengaturan untuk 

 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

 

unsur dalam 

Tahun 1999 

tersebut saling melengkapi, jika salah satu unsur 

tidak terbukti maka tidak terbukti pula sangkaan 

persekongkolannya. Pada pembahasan unsur 

“ dan unsur “ 

untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 

or II telah uraikan bahwa kedua 

unsur tersebut tidak terbukti. Artinya dalam 

persidangan yang berlangsung selama ini Tim 

Investigator telah gagal membuktikan sangkaannya 

kepada Para Terlapor tentang telah terjadinya 

ang 

tender dan/atau antara Pokja dengan pemenang 

dapat mengakibatkan 

“ ini tidak perlu 

 

 

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat khususnya pada 

yang dikerjakan 

 

Pekerjaan telah diselesaikan dengan baik, 

meskipun tidak keseluruhan dikarenakan adanya 

 



 

 
 

13.5.2

13.5.3

13.5.4

13.5.5

13.6 Bahwa dengan 

besar fakta

No

13.6.1

13.6.2

13.6.3
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13.5.2 Kendala-kendala mengenai pembebasan lahan juga 

telah diinformasikan oleh Pokja dan ULP (Terlapor 

I) dalam persidangan dan dalam pemeriksaan 

setempat; --------------------------------

13.5.3 Terlapor II telah berusaha sebaik

melanjutkan pekerjaan pada bagian

yang memang bisa dilakukan;

13.5.4 Terlapor II tidak memperoleh keuntungan ekonomis 

yang sesuai prediksi ketika tahap awal melihat HPS 

yang diumumkan oleh Pokja dikarenakan kendala 

lapangan (yang bukan merupakan tanggung jawab 

Terlapor II) yang baru

pekerjaan dimulai; --------------------------------

13.5.5 Hasil pekerjaan Terlapor II masih dalam kondisi 

sangat baik pada saat ditinjau dalam sidang 

pemeriksaan setempat, yang berarti Terlapor II 

tidak main-main dalam hal kualitas pekerjaan.

Bahwa dengan uraian-uraian kesimpulan di atas, secara garis 

besar fakta-fakta persidangan pemeriksaan lanju

Nomor 07/KPPU.L/2017 adalah sebagai berikut:

13.6.1 Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara 

menempatkan 1 atau 2 p

untuk mengikuti ke

harapan dapat memenangkan satu atau dua paket 

tender perkara a quo;

13.6.2 Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara 

daftar peralatan yang sama dikare

persyaratan peralatan yang telah ditetapkan oleh 

Pokja (Terlapor I); --------------------------------

13.6.3 Persyaratan Tenaga Ahli (General Superintendent) 

yang harus berkualifikasi S2 Teknik Sipil adalah 

wajar dikarenakan tender perkara 

dalam kategori “Pekerjaan

Pasal 1 angka 36 Perpres 70/2012;
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kendala mengenai pembebasan lahan juga 

telah diinformasikan oleh Pokja dan ULP (Terlapor 

I) dalam persidangan dan dalam pemeriksaan 

---------------------------------------------------  

Terlapor II telah berusaha sebaik-baiknya untuk 

melanjutkan pekerjaan pada bagian-bagian jalan 

yang memang bisa dilakukan; --------------------------  

Terlapor II tidak memperoleh keuntungan ekonomis 

yang sesuai prediksi ketika tahap awal melihat HPS 

yang diumumkan oleh Pokja dikarenakan kendala 

lapangan (yang bukan merupakan tanggung jawab 

Terlapor II) yang baru diketahui kemudian setelah 

----------------------------------------  

Hasil pekerjaan Terlapor II masih dalam kondisi 

sangat baik pada saat ditinjau dalam sidang 

pemeriksaan setempat, yang berarti Terlapor II 

main dalam hal kualitas pekerjaan. -----  

uraian kesimpulan di atas, secara garis 

fakta persidangan pemeriksaan lanjutan perkara 

07/KPPU.L/2017 adalah sebagai berikut: ----------------  

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara a quo hanya 

menempatkan 1 atau 2 personil inti tenaga ahli 

untuk mengikuti ke-4 paket tender, dengan 

harapan dapat memenangkan satu atau dua paket 

; ------------------------------------  

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara a quo mengajukan 

daftar peralatan yang sama dikarenakan menuruti 

persyaratan peralatan yang telah ditetapkan oleh 

-----------------------------------------  

Persyaratan Tenaga Ahli (General Superintendent) 

yang harus berkualifikasi S2 Teknik Sipil adalah 

wajar dikarenakan tender perkara a quo termasuk 

dalam kategori “Pekerjaan Kompleks” berdasarkan 

Pasal 1 angka 36 Perpres 70/2012; -------------------  

  

kendala mengenai pembebasan lahan juga 

telah diinformasikan oleh Pokja dan ULP (Terlapor 

I) dalam persidangan dan dalam pemeriksaan 

 

baiknya untuk 

bagian jalan 

 

Terlapor II tidak memperoleh keuntungan ekonomis 

yang sesuai prediksi ketika tahap awal melihat HPS 

yang diumumkan oleh Pokja dikarenakan kendala 

lapangan (yang bukan merupakan tanggung jawab 

diketahui kemudian setelah 

 

Hasil pekerjaan Terlapor II masih dalam kondisi 

sangat baik pada saat ditinjau dalam sidang 

pemeriksaan setempat, yang berarti Terlapor II 

 

uraian kesimpulan di atas, secara garis 

tan perkara 

 

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

hanya 

ersonil inti tenaga ahli 

4 paket tender, dengan 

harapan dapat memenangkan satu atau dua paket 

 

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

mengajukan 

nakan menuruti 

persyaratan peralatan yang telah ditetapkan oleh 

 

Persyaratan Tenaga Ahli (General Superintendent) 

yang harus berkualifikasi S2 Teknik Sipil adalah 

termasuk 

Kompleks” berdasarkan 

 



 

13.6.4

13.6.5

13.6.6

13.6.7

13.6.8

13.6.9

13.6.10

13.6.11
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13.6.4 Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara 

tidak ada yang memberatkan atau mencurigakan 

dari syarat-syarat yang ditetapkan Pokja (Terlapor 

I); --------------------------------

13.6.5 Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara 

berdasarkan pengalaman, jika menang lebih dari 1 

paket tender, akan diminta Pokja untuk memilih;

13.6.6 Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara 

saling mengenal, baik secara personal maupun 

dalam lingkup korporasi, dan juga tidak ada 

satupun yang mengenal dan berkomunikasi dengan 

Pokja (Terlapor I); --------------------------------

13.6.7 Metode perhitungan harga penawaran merupakan 

rahasia perusahaan, sehingga tidak mungkin sa

bertukar data dan metode diantara perusahaan;

13.6.8 Baik Pokja, ULP, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten, dan juga Pejabat Pembuat 

Komitmen, juga tidak ada satupun yang mengenal, 

berkomunikasi, atau melakukan pertemuan

pertemuan dengan para 

Para Terlapor; --------------------------------

13.6.9 Pokja perlu untuk menentukan adanya pemenang 

I, cadangan pemenang I, cadangan pemenang II, 

dan dalam beberapa paket tender yang dilelang 

bersamaan pokja diperbolehkan menggunakan 

metode penilaian yang berbeda antar

tender tersebut; --------------------------------

13.6.10 Jika terdapat kesalahan

oleh Pokja, tidak bisa dibebankan kepada 

pemenang tender / penyedia jasa;

13.6.11 Tender tahun 2015 merupakan titik awal bagi 

Provinsi Banten untuk mengadakan pengadaan 

jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan 
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Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara a quo menyatakan 

tidak ada yang memberatkan atau mencurigakan 

syarat yang ditetapkan Pokja (Terlapor 

------------------------------------------------------------  

rta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara a quo meyakini, 

berdasarkan pengalaman, jika menang lebih dari 1 

paket tender, akan diminta Pokja untuk memilih; --  

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

maupun yang kalah) perkara a quo tidak ada yang 

saling mengenal, baik secara personal maupun 

dalam lingkup korporasi, dan juga tidak ada 

satupun yang mengenal dan berkomunikasi dengan 

-----------------------------------------  

Metode perhitungan harga penawaran merupakan 

rahasia perusahaan, sehingga tidak mungkin saling 

bertukar data dan metode diantara perusahaan; ---  

Baik Pokja, ULP, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten, dan juga Pejabat Pembuat 

Komitmen, juga tidak ada satupun yang mengenal, 

berkomunikasi, atau melakukan pertemuan-

pertemuan dengan para peserta tender, khususnya 

---------------------------------------------  

Pokja perlu untuk menentukan adanya pemenang 

I, cadangan pemenang I, cadangan pemenang II, 

dan dalam beberapa paket tender yang dilelang 

bersamaan pokja diperbolehkan menggunakan 

metode penilaian yang berbeda antar paket-paket 

-------------------------------------------  

Jika terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

oleh Pokja, tidak bisa dibebankan kepada 

pemenang tender / penyedia jasa; ---------------------  

Tender tahun 2015 merupakan titik awal bagi 

Provinsi Banten untuk mengadakan pengadaan 

i yang sesuai dengan peraturan 

 

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

menyatakan 

tidak ada yang memberatkan atau mencurigakan 

syarat yang ditetapkan Pokja (Terlapor 

 

rta tender (baik pemenang tender 

meyakini, 

berdasarkan pengalaman, jika menang lebih dari 1 

 

Semua peserta tender (baik pemenang tender 

ada yang 

saling mengenal, baik secara personal maupun 

dalam lingkup korporasi, dan juga tidak ada 

satupun yang mengenal dan berkomunikasi dengan 

 

Metode perhitungan harga penawaran merupakan 

ling 

 

Baik Pokja, ULP, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten, dan juga Pejabat Pembuat 

Komitmen, juga tidak ada satupun yang mengenal, 

-

peserta tender, khususnya 

 

Pokja perlu untuk menentukan adanya pemenang 

I, cadangan pemenang I, cadangan pemenang II, 

dan dalam beberapa paket tender yang dilelang 

bersamaan pokja diperbolehkan menggunakan 

paket 

 

kesalahan yang dilakukan 

oleh Pokja, tidak bisa dibebankan kepada 

 

Tender tahun 2015 merupakan titik awal bagi 

Provinsi Banten untuk mengadakan pengadaan 

i yang sesuai dengan peraturan 



 

 
 

13.6.12

13.6.13

13.7 Catatan Tambahan (KPPU Memangkas Hak Terlapor Untuk 

Memeriksa Dokumen

Perlu kami sampaikan bahwa pada proses Inzage 

(pemeriksaan bukti

2018, Terlapor II tidak diberikan waktu yang cukup (wajar) 

untuk memeriksa seluruh dokumen

dijadikan sebagai bukti perkara 

hanya 1 (satu) jam untuk memeriksa dokumen

sangat banyak jumlahnya. 

Kam

Persaingan Usaha bahwa waktu yang demikian singkat 

tersebut dikarenakan akan adanya acara Outing internal 

pegawai KPPU (Panitera dan Tim Investigator) di Jawa Barat. 

Tentunya hal ini sangatlah tidak adi

kami untuk memeriksa dokumen

dipangkas sedemikian rupa oleh kepentingan internal KPPU.
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perundang-undangan, sebagaimana pada tahun

tahun sebelumnya yang tidak bisa untuk 

mengadakan pengadaan jasa konstruksi yang 

sesuai dengan peraturan perundang

karena “politik dinasti”, bahkan sampai terjadi 

ancaman fisik kepada Pokja;

13.6.12 Pokja mengakui bahwa hasil dari tender perkara 

quo merupakan yang pertama terbaik di Provinsi 

Banten, bahkan Pejabat Pembuat Komitmen saat 

itu (Bapak Helmy) menyampaikan bahwa hasil 

audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pun sangat 

baik, tidak ada masalah;

13.6.13 Hasil pekerjaan pada ke

quo masih dalam kondisi yang baik hingga saat ini 

yang menandakan bahwa kualitas pekerjaan para 

pemenang tender perkara 

Terlapor II) sangat baik dan memenuhi standar &

harapan Pokja dan Dinas Bina Marga

Ruang Provinsi Banten

Catatan Tambahan (KPPU Memangkas Hak Terlapor Untuk 

Memeriksa Dokumen-Dokumen Bukti)

Perlu kami sampaikan bahwa pada proses Inzage 

(pemeriksaan bukti-bukti dokumen) pada Rabu 07 November

2018, Terlapor II tidak diberikan waktu yang cukup (wajar) 

untuk memeriksa seluruh dokumen

dijadikan sebagai bukti perkara 

hanya 1 (satu) jam untuk memeriksa dokumen

sangat banyak jumlahnya. --------------------------------

Kami sangat keberatan dengan alasan dari Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha bahwa waktu yang demikian singkat 

tersebut dikarenakan akan adanya acara Outing internal 

pegawai KPPU (Panitera dan Tim Investigator) di Jawa Barat. 

Tentunya hal ini sangatlah tidak adi

kami untuk memeriksa dokumen

dipangkas sedemikian rupa oleh kepentingan internal KPPU.
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undangan, sebagaimana pada tahun-

tahun sebelumnya yang tidak bisa untuk 

mengadakan pengadaan jasa konstruksi yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

karena “politik dinasti”, bahkan sampai terjadi 

sik kepada Pokja; ----------------------------  

Pokja mengakui bahwa hasil dari tender perkara a 

merupakan yang pertama terbaik di Provinsi 

Banten, bahkan Pejabat Pembuat Komitmen saat 

itu (Bapak Helmy) menyampaikan bahwa hasil 

audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pun sangat 

tidak ada masalah; --------------------------------  

Hasil pekerjaan pada ke-4 paket tender perkara a 

masih dalam kondisi yang baik hingga saat ini 

yang menandakan bahwa kualitas pekerjaan para 

pemenang tender perkara a quo (khususnya 

Terlapor II) sangat baik dan memenuhi standar &

harapan Pokja dan Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten. ----------------------------------  

Catatan Tambahan (KPPU Memangkas Hak Terlapor Untuk 

Dokumen Bukti)-----------------------------  

Perlu kami sampaikan bahwa pada proses Inzage 

bukti dokumen) pada Rabu 07 November

2018, Terlapor II tidak diberikan waktu yang cukup (wajar) 

untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang akan 

dijadikan sebagai bukti perkara a quo. Waktu yang diberikan 

hanya 1 (satu) jam untuk memeriksa dokumen-dokumen yang 

-------------------------------------------  

i sangat keberatan dengan alasan dari Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha bahwa waktu yang demikian singkat 

tersebut dikarenakan akan adanya acara Outing internal 

pegawai KPPU (Panitera dan Tim Investigator) di Jawa Barat. 

Tentunya hal ini sangatlah tidak adil bagi kami, karena hak 

kami untuk memeriksa dokumen-dokumen alat bukti 

dipangkas sedemikian rupa oleh kepentingan internal KPPU. -  

  

-

tahun sebelumnya yang tidak bisa untuk 

mengadakan pengadaan jasa konstruksi yang 

undangan 

karena “politik dinasti”, bahkan sampai terjadi 

 

a 

merupakan yang pertama terbaik di Provinsi 

Banten, bahkan Pejabat Pembuat Komitmen saat 

itu (Bapak Helmy) menyampaikan bahwa hasil 

audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pun sangat 

 

a 

masih dalam kondisi yang baik hingga saat ini 

yang menandakan bahwa kualitas pekerjaan para 

(khususnya 

Terlapor II) sangat baik dan memenuhi standar & 

dan Tata 

 

Catatan Tambahan (KPPU Memangkas Hak Terlapor Untuk 

 

Perlu kami sampaikan bahwa pada proses Inzage 

bukti dokumen) pada Rabu 07 November 

2018, Terlapor II tidak diberikan waktu yang cukup (wajar) 

dokumen yang akan 

. Waktu yang diberikan 

dokumen yang 

 

i sangat keberatan dengan alasan dari Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha bahwa waktu yang demikian singkat 

tersebut dikarenakan akan adanya acara Outing internal 

pegawai KPPU (Panitera dan Tim Investigator) di Jawa Barat. 

l bagi kami, karena hak 

dokumen alat bukti 

 



 

Kami yakin, kegiatan outing pegawai KPPU telah 

direncanakan sejak jauh hari, sehingga sudah sepatutnya 

KPPU mencarikan jadwa

hak

akan dijadikan bukti

Bahkan Panitera Perkara 

tentang dokumen

sehingga tidak perlu diperik

bagi Para Terlapor untuk memeriksa dokumen

jumlahnya sangat banyak hanya 1 jam. Tentunya hal ini tidak 

dapat diterima dalam praktik hukum acara mengenai Panitera 

menilai dokumen

tidak penting.

Sekalipun KPPU memberikan kesempatan tambahan untuk 

inzage pada hari Senin 12 November 2018, namun 

kesempatan itu hanya sebatas pada pemeriksaan berita acara 

pemeriksaan saksi

Tidak seluruh dok

pada Inzage tanggal 07 November 2018.

Berdasarkan alasan

II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menolak La

Pelanggaran dari Tim Investigator dan menyatakan tidak terbukti ada 

pelanggaran atas pasal 22 Undang

Terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dana APBD Tahun 2015 di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 .

14. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (

14.1 Pengajuan Kesimpulan/

Dengan Ketentuan Hukum (

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: 
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Kami yakin, kegiatan outing pegawai KPPU telah 

direncanakan sejak jauh hari, sehingga sudah sepatutnya 

KPPU mencarikan jadwal Inzage yang tepat tanpa memangkas 

hak-hak Terlapor untuk memeriksa dokumen

akan dijadikan bukti-bukti. --------------------------------

Bahkan Panitera Perkara a quo

tentang dokumen-dokumen yang dianggap “tidak penting” 

sehingga tidak perlu diperiksa karena waktu yang disediakan 

bagi Para Terlapor untuk memeriksa dokumen

jumlahnya sangat banyak hanya 1 jam. Tentunya hal ini tidak 

dapat diterima dalam praktik hukum acara mengenai Panitera 

menilai dokumen-dokumen bukti itu adalah penting 

tidak penting. --------------------------------

Sekalipun KPPU memberikan kesempatan tambahan untuk 

inzage pada hari Senin 12 November 2018, namun 

kesempatan itu hanya sebatas pada pemeriksaan berita acara 

pemeriksaan saksi-saksi, para terlapor, dan para ahli saja. 

Tidak seluruh dokumen yang sempat diperlihatkan KPPU 

pada Inzage tanggal 07 November 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menolak La

Pelanggaran dari Tim Investigator dan menyatakan tidak terbukti ada 

pelanggaran atas pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

Terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dana APBD Tahun 2015 di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 .

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide 

Pengajuan Kesimpulan/Konklusi Ini Adalah Telah Sesuai 

Dengan Ketentuan Hukum (Due Process Of Law)

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: 
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Kami yakin, kegiatan outing pegawai KPPU telah 

direncanakan sejak jauh hari, sehingga sudah sepatutnya 

l Inzage yang tepat tanpa memangkas 

hak Terlapor untuk memeriksa dokumen-dokumen yang 

------------------------------------------  

a quo menyampaikan kepada kami 

dokumen yang dianggap “tidak penting” 

sa karena waktu yang disediakan 

bagi Para Terlapor untuk memeriksa dokumen-dokumen yang 

jumlahnya sangat banyak hanya 1 jam. Tentunya hal ini tidak 

dapat diterima dalam praktik hukum acara mengenai Panitera 

dokumen bukti itu adalah penting atau 

-----------------------------------------------------------  

Sekalipun KPPU memberikan kesempatan tambahan untuk 

inzage pada hari Senin 12 November 2018, namun 

kesempatan itu hanya sebatas pada pemeriksaan berita acara 

saksi, para terlapor, dan para ahli saja. 

umen yang sempat diperlihatkan KPPU 

pada Inzage tanggal 07 November 2018. ---------------------------  

di atas maka dengan ini Terlapor 

II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menolak Laporan Dugaan 

Pelanggaran dari Tim Investigator dan menyatakan tidak terbukti ada 

undang Nomor 5 Tahun 1999 

Terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

Dana APBD Tahun 2015 di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 . ---  

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

vide TIII.11); ----------------------  

Konklusi Ini Adalah Telah Sesuai 

Due Process Of Law) ---------------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut:  ----------------------  

 

Kami yakin, kegiatan outing pegawai KPPU telah 

direncanakan sejak jauh hari, sehingga sudah sepatutnya 

l Inzage yang tepat tanpa memangkas 

dokumen yang 

 

menyampaikan kepada kami 

dokumen yang dianggap “tidak penting” 

sa karena waktu yang disediakan 

dokumen yang 

jumlahnya sangat banyak hanya 1 jam. Tentunya hal ini tidak 

dapat diterima dalam praktik hukum acara mengenai Panitera 

atau 

 

Sekalipun KPPU memberikan kesempatan tambahan untuk 

inzage pada hari Senin 12 November 2018, namun 

kesempatan itu hanya sebatas pada pemeriksaan berita acara 

saksi, para terlapor, dan para ahli saja. 

umen yang sempat diperlihatkan KPPU 

 

maka dengan ini Terlapor 

II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada Komisi 

poran Dugaan 

Pelanggaran dari Tim Investigator dan menyatakan tidak terbukti ada 

undang Nomor 5 Tahun 1999 

Terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga 

Sumber 

 

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

 

Konklusi Ini Adalah Telah Sesuai 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

 



 

 
 

“Da

dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan, Terlapor berhak: 

h. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

Komisi sebelum Putusan”

Bertitik tolak dari ketentuan

penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan Kesimpulan/Konklusi ini adalah 

process of law

14.2 Pokok

Pokok

Laporan Dugaan Pelanggar

1999 terkait

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten 

Terla

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

telah disampaikan oleh Terlapor 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2018

Bahwa berda

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persainga

Usaha Tidak Sehat menyebutkan

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila p
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“Dalam pemeriksaan, Terlapor wajib menyerahkan surat 

dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan, Terlapor berhak: 

h. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

Komisi sebelum Putusan” --------------------------------

Bertitik tolak dari ketentuan

penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan Kesimpulan/Konklusi ini adalah 

process of law. --------------------------------

Pokok-Pokok Kesimpulan/Konklusi

Pokok-pokok Kesimpulan/Konklusi ini ditujukan kepada 

Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU 

1999 terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat 

Terlapor III jelaskan, Kesimpulan/ Konklusi ini disampaikan 

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

telah disampaikan oleh Terlapor 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2018. --------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 UU Nomor

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persainga

Usaha Tidak Sehat menyebutkan

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila p
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lam pemeriksaan, Terlapor wajib menyerahkan surat 

dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.” --------  

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: -----------------------  

“Dalam pemeriksaan, Terlapor berhak:  ----------------------------  

h. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

--------------------------------------------  

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, 

penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan Kesimpulan/Konklusi ini adalah due 

----------------------------------------------------------  

Konklusi --------------------------------  

Konklusi ini ditujukan kepada 

an Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 

4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat 

Kesimpulan/ Konklusi ini disampaikan 

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

telah disampaikan oleh Terlapor III kepada Majelis Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 20 Maret 

---------------------------------------------------------------------  

ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat menyebutkan: ----------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

persaingan usaha tidak sehat.” -------------  

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku 

  

lam pemeriksaan, Terlapor wajib menyerahkan surat 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

 

 

h. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

 

ketentuan pasal di atas, 

penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosesual 

oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

due 

 

 

Konklusi ini ditujukan kepada 

5 tahun 

4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat 

Kesimpulan/ Konklusi ini disampaikan 

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

kepada Majelis Komisi 

pada tanggal 20 Maret 

 

5 tahun 

n 

 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

elaku 



 

usaha bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan 

vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender. 

Akan tetapi, kami, PT 

pemenang tender paket I

Teneng

Terlapor 

sebagai pemenang pada paket

- 

persekongkolan, baik secara

vertik

Adap

diuraikan adalah sebagai berikut

14.2.1
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usaha bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan 

vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender. 

Akan tetapi, kami, PT Hutama Karya (Persero) 

pemenang tender paket II – Pembangunan Jalan Palima 

Teneng, menolak dengan tegas 

Terlapor III karena PT Hutama Karya (Persero) 

sebagai pemenang pada paket II 

 Ps. Teneng, sama sekali tidak pernah melakukan 

persekongkolan, baik secara 

vertikal. --------------------------------

Adapun pokok-pokok Kesimpulan/ Konklusi yang akan 

iuraikan adalah sebagai berikut

14.2.1 Berdasarkan Hasil Persidangan Komisi Pada 

Tingkat Lanjutan, Ternyata Tidak Ada Satu Pun 

Alat Bukti Yang Membuktikan Bahwa 

Karya (Persero)/Terlapor 

Persekongkolan Baik Vertikal Maupun Horizontal.

a. Bahwa ketentuan peraturan perundang

undangan telah mengatur secara tegas dan 

jelas mengenai alat

untuk menilai terjadinya suatu pelanggaran 

terhadap Undang

1999, yaitu sebagai berikut

Ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak S

“Alat-alat bukti pemeriksaan berupa:

i. Keterangan Saksi

ii. Keterangan Ahli

iii. Surat atau Dokumen

iv. Petunjuk  --------------------------------

v. Keterangan Pelaku Usaha.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara menegaskan
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usaha bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan 

vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender.  ---------  

Hutama Karya (Persero) sebagai 

Pembangunan Jalan Palima - Ps. 

, menolak dengan tegas keberadaan kami sebagai 

Hutama Karya (Persero) dinyatakan 

I – Pembangunan Jalan Palima 

, sama sekali tidak pernah melakukan 

 horizontal maupun secara 

------------------------------------------------------------------  

pokok Kesimpulan/ Konklusi yang akan 

iuraikan adalah sebagai berikut: ----------------------------------  

Berdasarkan Hasil Persidangan Komisi Pada 

Tingkat Lanjutan, Ternyata Tidak Ada Satu Pun 

Alat Bukti Yang Membuktikan Bahwa PT Hutama 

/Terlapor III Telah Melakukan 

Persekongkolan Baik Vertikal Maupun Horizontal. -  

Bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan telah mengatur secara tegas dan 

jelas mengenai alat-alat bukti yang digunakan 

untuk menilai terjadinya suatu pelanggaran 

terhadap Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun

1999, yaitu sebagai berikut: -----------------------   

Ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan: --  

alat bukti pemeriksaan berupa: ----------------  

Keterangan Saksi  --------------------------------------  

Keterangan Ahli  -----------------------------------------  

Surat atau Dokumen  ----------------------------------  

----------------------------------------------------  

Keterangan Pelaku Usaha.”  -----------------------  

Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

menegaskan:  ------------------------------  

 

usaha bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan 

 

sebagai 

Ps. 

keberadaan kami sebagai 

dinyatakan 

Pembangunan Jalan Palima 

, sama sekali tidak pernah melakukan 

horizontal maupun secara 

 

pokok Kesimpulan/ Konklusi yang akan 

 

Berdasarkan Hasil Persidangan Komisi Pada 

Tingkat Lanjutan, Ternyata Tidak Ada Satu Pun 

PT Hutama 

n 

 

-

undangan telah mengatur secara tegas dan 

alat bukti yang digunakan 

untuk menilai terjadinya suatu pelanggaran 

hun 

   

Ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 
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(1) “Dalam menilai terjadi atau tidaknya 

pelanggaran, Majelis Komisi menggun

alat-alat bukti berupa: 

a. Keterangan Saksi

b. Pendapat Ahli

c. Surat dan/atau Dokumen

d. Petunjuk; 

e. Keterangan Terlapor.

(2) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak 

sahnya suatu alat bukti.

(3) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d merupakan pengetahuan majelis 

komisi yang olehnya diketahui dan diyakini 

kebenarannya.

(4) ........dst.”  --------------------------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dan Pasal 72 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010 di atas, maka untuk mene

suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 

Tahun 1999 telah terjadi, harus dibuktikan 

dengan menggunakan al

terdiri dari: keterangan saksi, pendapat ahli, 

surat dan/atau dokumen, petunjuk dan 

keterangan terlapor, sebag

dijabarkan di atas;

b. Faktanya dalam perkara 

sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan 

Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan 

berkas pada tanggal 

tidak ada satupun surat dan/atau dokumen

keterangan saksi mau

yang dapat membuktikan bahwa PT 

Karya/Terlapor 
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Dalam menilai terjadi atau tidaknya 

pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan 

alat bukti berupa:  -------------------------------  

Keterangan Saksi;  -------------------------------  

Pendapat Ahli;  -------------------------------------  

Surat dan/atau Dokumen;  -------------------  

;  ---------------------------------------------  

Keterangan Terlapor.  ---------------------------  

Majelis Komisi menentukan sah atau tidak 

sahnya suatu alat bukti. -----------------------------  

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

merupakan pengetahuan majelis 

komisi yang olehnya diketahui dan diyakini 

kebenarannya. -------------------------------------------  

--------------------------------------------------  

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dan Pasal 72 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010 di atas, maka untuk menentukan apakah 

suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 

Tahun 1999 telah terjadi, harus dibuktikan 

dengan menggunakan alat-alat bukti yang 

: keterangan saksi, pendapat ahli, 

surat dan/atau dokumen, petunjuk dan 

keterangan terlapor, sebagaimana telah 

dijabarkan di atas; ----------------------------------  

Faktanya dalam perkara a quo, dalam seluruh 

sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan 

Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan 

berkas pada tanggal 7 November 2018 (Inzage), 

tidak ada satupun surat dan/atau dokumen, 

keterangan saksi maupun keterangan Ahli 

yang dapat membuktikan bahwa PT Hutama 

Terlapor III telah melakukan 

  

Dalam menilai terjadi atau tidaknya 

akan 

 

 

 

 

 

 

Majelis Komisi menentukan sah atau tidak 

 

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

merupakan pengetahuan majelis 

komisi yang olehnya diketahui dan diyakini 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dan Pasal 72 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

ntukan apakah 

suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 

Tahun 1999 telah terjadi, harus dibuktikan 

alat bukti yang 

: keterangan saksi, pendapat ahli, 

surat dan/atau dokumen, petunjuk dan 

h 

 

, dalam seluruh 

sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan 

Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan 

), 

, 

pun keterangan Ahli 

Hutama 

telah melakukan 
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persekongkolan tender baik secara vertikal 

maupun secara horizontal.

Sehingga dengan demikian, seluruh indikasi 

persekongkolan Terlapor III dengan Terlapor I, 

II, IV dan V, yang diduga/disangkakan oleh tim 

investigator, sama sekali tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan mel

persekongkolan; 

c. Selain dari pada itu, seluruh bukti yang 

diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan 

Ahli dalam perkara 

membuktikan ataupun memberikan petunjuk 

kepada Majelis Komisi untuk menyatakan 

adanya pelanggaran yang dilakukan 

PT Hutama Karya (Persero)

terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 

Tahun 1999; --------------------------------

d. Ketentuan Pasal 72

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010, juga menggariskan bahwa bukti 

petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Bukti 

petunjuk harus diyakini kebenarannya dan 

didukung oleh pengetahuan yang dimiliki 

Majelis melalui bukti

Ahli maupun saksi selama proses persidangan 

perkara a quo. Bukti

merupakan bukti

dan memberikan indikasi persekongkolan yang 

diduga oleh tim investigator. Sehingga dapat 

menjadi bahan perti

pengetahuan bagin Majelis Komisi dalam 

memeriksa dan memutus perkara 

Faktanya, selama proses persidangan 

berlangsung, bukti petunjuk yang digunakan 

oleh tim investigator dalam dugaannya, sama 

sekali tidak didukung oleh bukti
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persekongkolan tender baik secara vertikal 

maupun secara horizontal. ------------------------  

Sehingga dengan demikian, seluruh indikasi 

persekongkolan Terlapor III dengan Terlapor I, 

, IV dan V, yang diduga/disangkakan oleh tim 

investigator, sama sekali tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan perbuatan 

 -------------------------------------  

Selain dari pada itu, seluruh bukti yang 

diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan 

Ahli dalam perkara a quo, tidak dapat 

membuktikan ataupun memberikan petunjuk 

kepada Majelis Komisi untuk menyatakan 

adanya pelanggaran yang dilakukan 

Hutama Karya (Persero)/Terlapor III

terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 

-----------------------------------------  

Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

, juga menggariskan bahwa bukti 

petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Bukti 

petunjuk harus diyakini kebenarannya dan 

didukung oleh pengetahuan yang dimiliki 

Majelis melalui bukti-bukti surat, keterangan 

Ahli maupun saksi selama proses persidangan 

. Bukti-bukti tersebut haruslah 

merupakan bukti-bukti yang mengarah kuat 

dan memberikan indikasi persekongkolan yang 

diduga oleh tim investigator. Sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan serta 

pengetahuan bagin Majelis Komisi dalam 

memeriksa dan memutus perkara a quo. -------  

Faktanya, selama proses persidangan 

berlangsung, bukti petunjuk yang digunakan 

oleh tim investigator dalam dugaannya, sama 

sekali tidak didukung oleh bukti-bukti lain. 

 

persekongkolan tender baik secara vertikal 

 

Sehingga dengan demikian, seluruh indikasi 

persekongkolan Terlapor III dengan Terlapor I, 

, IV dan V, yang diduga/disangkakan oleh tim 

investigator, sama sekali tidak terbukti secara 

akukan perbuatan 

 

Selain dari pada itu, seluruh bukti yang 

diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan 

, tidak dapat 

membuktikan ataupun memberikan petunjuk 

kepada Majelis Komisi untuk menyatakan 

adanya pelanggaran yang dilakukan                 

III 

terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 

 

Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

, juga menggariskan bahwa bukti 

petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Bukti 

petunjuk harus diyakini kebenarannya dan 

didukung oleh pengetahuan yang dimiliki 

surat, keterangan 

Ahli maupun saksi selama proses persidangan 

bukti tersebut haruslah 

bukti yang mengarah kuat 

dan memberikan indikasi persekongkolan yang 

diduga oleh tim investigator. Sehingga dapat 

mbangan serta 

pengetahuan bagin Majelis Komisi dalam 

 

Faktanya, selama proses persidangan 

berlangsung, bukti petunjuk yang digunakan 

oleh tim investigator dalam dugaannya, sama 

n. 
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Hal ini telah disampaikan dalam persidangan 

melalui keterangan Ahli

S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S. yang Terlapor III kutip sebagai 

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

i. Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S

pada angka 9 dan 10 hala

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli, tertanggal 15 Oktober 2018, 

menyatakan:

Angka 9: --------------------------------

“..... maka menurut saya bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan. 

dikaji dari unsur

22 yang tadi telah saya jelaskan di awal 

maka kalau hanya petunjuk belum 

memenuhi adanya unsur pelaku usaha 

mengikatkan diri dengan pelaku usaha 

yang lain, sepakat untuk bersekongkol 

dengan tujua

menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat.” --------------------------------

Angka 10: --------------------------------

“jika tidak ada petunjuk yang menunjukan 

adanya sepakat untuk bersekongkol, 

substansi sepakat bersekongkol seperti 

saya sebutkan tadi adalah ada niat, motif, 

dan tujuan bersekong

ke dalam ranah persekongkolan.

ii. Sdri. Dr. Siti Anisah, S

angka 29 halaman 16 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

tertanggal 8 Oktober 2018, menyatakan:
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Hal ini telah disampaikan dalam persidangan 

melalui keterangan Ahli yaitu Dr. Siti Anisah, 

um. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S. yang Terlapor III kutip sebagai 

------------------------------------------------  

Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 

pada angka 9 dan 10 halaman 9 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli, tertanggal 15 Oktober 2018, 

menyatakan: -------------------------------------  

------------------------------------------  

..... maka menurut saya bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan. Menurut saya, jika 

dikaji dari unsur-unsur yang ada di Pasal 

22 yang tadi telah saya jelaskan di awal 

maka kalau hanya petunjuk belum 

memenuhi adanya unsur pelaku usaha 

mengikatkan diri dengan pelaku usaha 

yang lain, sepakat untuk bersekongkol 

dengan tujuan menguasai pasar yang 

menimbulkan persaingan usaha tidak 

--------------------------------------------  

----------------------------------------  

jika tidak ada petunjuk yang menunjukan 

adanya sepakat untuk bersekongkol, 

substansi sepakat bersekongkol seperti 

saya sebutkan tadi adalah ada niat, motif, 

dan tujuan bersekongkol maka tidak masuk 

ke dalam ranah persekongkolan.” ------------  

Sdri. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. pada 

angka 29 halaman 16 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

tertanggal 8 Oktober 2018, menyatakan: ---  

  

Hal ini telah disampaikan dalam persidangan 

yaitu Dr. Siti Anisah, 

um. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S. yang Terlapor III kutip sebagai 

 

S. 

man 9 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli, tertanggal 15 Oktober 2018, 

 

 

..... maka menurut saya bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

Menurut saya, jika 

unsur yang ada di Pasal 

22 yang tadi telah saya jelaskan di awal 

maka kalau hanya petunjuk belum 

memenuhi adanya unsur pelaku usaha 

mengikatkan diri dengan pelaku usaha 

yang lain, sepakat untuk bersekongkol 

n menguasai pasar yang 

menimbulkan persaingan usaha tidak 

 

 

jika tidak ada petunjuk yang menunjukan 

adanya sepakat untuk bersekongkol, 

substansi sepakat bersekongkol seperti 

saya sebutkan tadi adalah ada niat, motif, 

kol maka tidak masuk 

 

um. pada 

angka 29 halaman 16 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 
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“ini termasuk bukti dalam hukum 

persaingan usaha

42 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung memang bukti tidak langsung 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus 

ditambah alat bukti yang lainnya, ....dst.

Berdasarkan keterangan Ahli yaitu 

Anisah, S.H., M.

Pramono, S.H., M

bukti petunjuk (bukti tidak langsung) tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan, karena bukti petunjuk 

yang  berdiri sendiri, tidak dapa

acuan semata-mata karena belum memenuhi 

adanya unsur pelaku usaha yang mengikatkan 

diri dengan pelaku usaha lain (sepakat 

bersekongkol) dengan tujuan menguasai pasar 

yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat. --------------------------------

Dengan kata lain, dugaan tim 

terhadap adanya persekongkolan yang hanya 

didasarkan pada bukti petunjuk saja, tidak 

memenuhi apa yang dipersyaratkan pada 

ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010. --------------------------------

e. Bahwa suatu dugan persekongko

mengacu pada unsur

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai 

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

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain, untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingg
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ini termasuk bukti dalam hukum 

persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 

42 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung memang bukti tidak langsung 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus 

ditambah alat bukti yang lainnya, ....dst.” --  

Berdasarkan keterangan Ahli yaitu Dr. Siti 

H., M.Hum. dan Prof. Dr. Nindyo 

H., M.S. tersebut di atas, maka 

bukti petunjuk (bukti tidak langsung) tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan, karena bukti petunjuk 

yang  berdiri sendiri, tidak dapat dijadikan 

mata karena belum memenuhi 

adanya unsur pelaku usaha yang mengikatkan 

diri dengan pelaku usaha lain (sepakat 

bersekongkol) dengan tujuan menguasai pasar 

yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

--------------------------------------------------  

Dengan kata lain, dugaan tim Investigator 

terhadap adanya persekongkolan yang hanya 

didasarkan pada bukti petunjuk saja, tidak 

memenuhi apa yang dipersyaratkan pada 

ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

--------------------------------------------------  

Bahwa suatu dugan persekongkolan haruslah 

mengacu pada unsur-unsur persekongkolan 

pat dalam Pasal 1 angka 8 UU 

5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai 

------------------------------------------------  

Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain, untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

 

ini termasuk bukti dalam hukum 

yang diatur dalam Pasal 

42 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung memang bukti tidak langsung 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus 

 

Dr. Siti 

um. dan Prof. Dr. Nindyo 

S. tersebut di atas, maka 

bukti petunjuk (bukti tidak langsung) tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan, karena bukti petunjuk 

t dijadikan 

mata karena belum memenuhi 

adanya unsur pelaku usaha yang mengikatkan 

diri dengan pelaku usaha lain (sepakat 

bersekongkol) dengan tujuan menguasai pasar 

yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

 

nvestigator 

terhadap adanya persekongkolan yang hanya 

didasarkan pada bukti petunjuk saja, tidak 

memenuhi apa yang dipersyaratkan pada 

ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

 

lan haruslah 

unsur persekongkolan 

pat dalam Pasal 1 angka 8 UU 

5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai 

 

Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain, untuk mengatur dan atau 

a dapat 
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mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat” --------------------------------

Dalam Pasal 1 angka 8 di atas, dapat 

dijabarkan unsur

oleh tim investigator untuk membuktikan 

adanya persekongkolan baik secara horizontal, 

vertikal, maupun gabungan.

Adapun dalam persidangan, telah dijabarkan 

pula secara jelas oleh Ahli Terlapor V yaitu 

Bapak Prof. Nindyo Pramono, S

menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Ahli apa saja unsur

persekongkolan dalam pasal 22, apakah dapat 

dipenuhi secar

kumulatif? --------------------------------

Jawaban: Harus ada pelaku usaha, dua atau 

lebih pelaku usaha. Dua atau lebih pelaku 

usaha sepakat untuk bersekongkol, kemudian 

tujuannya adalah menguasai pasar yang 

bersangkutan, menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat. Terkait wujud dari unsur 

bersekongkol, mengacu pada pedoman pasal 22 

yang dikeluarkan KPPU sangat luas ...

Karena sangat luas, maka pemahaman teoritis 

saya untuk bisa membuktikan adanya 

kesepakatan bersekongkol, menurut saya unsur 

yang paling utama harus 

atau tujuan untuk kolutif. Jika tidak ada niat 

atau motif untuk tujuan bersekongkol maka 

tidak masuk dalam ranah persekongkolan.

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka tim 

investigator wajib membuktikan unsur

dalam persongkolan. Adapun suatu 

persekongkolan tidak dapat serta merta 

ditujukan pada pelaku usaha tanpa adanya 
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mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

-------------------------------------------  

Dalam Pasal 1 angka 8 di atas, dapat 

dijabarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi 

oleh tim investigator untuk membuktikan 

adanya persekongkolan baik secara horizontal, 

vertikal, maupun gabungan. ----------------------  

Adapun dalam persidangan, telah dijabarkan 

pula secara jelas oleh Ahli Terlapor V yaitu 

Nindyo Pramono, S.H., M.S, yang 

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

Menurut Ahli apa saja unsur-unsur 

persekongkolan dalam pasal 22, apakah dapat 

dipenuhi secara terpisah? Atau harus 

--------------------------------------------------------  

Jawaban: Harus ada pelaku usaha, dua atau 

lebih pelaku usaha. Dua atau lebih pelaku 

usaha sepakat untuk bersekongkol, kemudian 

tujuannya adalah menguasai pasar yang 

bersangkutan, menimbulkan persaingan usaha 

Terkait wujud dari unsur 

bersekongkol, mengacu pada pedoman pasal 22 

yang dikeluarkan KPPU sangat luas ... -------------  

Karena sangat luas, maka pemahaman teoritis 

saya untuk bisa membuktikan adanya 

kesepakatan bersekongkol, menurut saya unsur 

yang paling utama harus ada niat atau motif 

atau tujuan untuk kolutif. Jika tidak ada niat 

atau motif untuk tujuan bersekongkol maka 

tidak masuk dalam ranah persekongkolan.” ----  

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka tim 

investigator wajib membuktikan unsur-unsur 

dalam persongkolan. Adapun suatu 

persekongkolan tidak dapat serta merta 

ditujukan pada pelaku usaha tanpa adanya 

  

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

 

Dalam Pasal 1 angka 8 di atas, dapat 

unsur yang harus dipenuhi 

oleh tim investigator untuk membuktikan 

adanya persekongkolan baik secara horizontal, 

 

Adapun dalam persidangan, telah dijabarkan 

pula secara jelas oleh Ahli Terlapor V yaitu 

S, yang 

 

unsur 

persekongkolan dalam pasal 22, apakah dapat 

a terpisah? Atau harus 

 

Jawaban: Harus ada pelaku usaha, dua atau 

lebih pelaku usaha. Dua atau lebih pelaku 

usaha sepakat untuk bersekongkol, kemudian 

tujuannya adalah menguasai pasar yang 

bersangkutan, menimbulkan persaingan usaha 

Terkait wujud dari unsur 

bersekongkol, mengacu pada pedoman pasal 22 

 

Karena sangat luas, maka pemahaman teoritis 

saya untuk bisa membuktikan adanya 

kesepakatan bersekongkol, menurut saya unsur 

ada niat atau motif 

atau tujuan untuk kolutif. Jika tidak ada niat 

atau motif untuk tujuan bersekongkol maka 

 

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka tim 

unsur 

dalam persongkolan. Adapun suatu 

persekongkolan tidak dapat serta merta 

ditujukan pada pelaku usaha tanpa adanya 



 

14.2.2
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unsur keuntungan atau unsur tujuan untuk 

menguasai pasar.

f. Faktanya, selama proses persidangan perkara 

a quo, adanya niat, motif, dan tujuan 

bersekongkol dalam diri Terlapor III, tidak 

dapat dibuktikan oleh Tim Investigator. 

sehingga bagaimana mungkin Tim Investigator 

hanya mendasarkan pada bukti petunjuk 

untuk membuktikan persekongkolan 

Horizontal maupun Vertikal dalam tender 

perkara a quo? --------------------------------

Dengan demikian telah terlihat secara jelas 

dan terang benderang (

secara nyata Terlapor III tidak dapat dikatakan 

sebagai pelaku usaha yang melakukan 

tindakan persekongkolan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 22 Undang

Nomor 5 Tahun 1999. 

Bertitik tolak dari fakta

obyektif dan konkrit, tidak ada satupun alat bukti 

yang menyatakan dan mengindikasikan 

Karya (Persero)/Terlapor 

tindakan berupa persekongkolan baik vertikal, 

horizontal maupun penggabungan keduanya

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

untuk menyatakan PT 

Terlapor III sebagai pihak yang tidak melakukan 

pelanggaran persekongkolan sebagai

dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999. --------------------------------

14.2.2 Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender 

Horizontal Yang Dilakukan Oleh PT 

(Persero)/Terlapor III 

Dan V, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak 

Memiliki Dasar Hukum Karena Terlapor 
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unsur keuntungan atau unsur tujuan untuk 

ar. -----------------------------------  

Faktanya, selama proses persidangan perkara 

, adanya niat, motif, dan tujuan 

bersekongkol dalam diri Terlapor III, tidak 

dapat dibuktikan oleh Tim Investigator. 

sehingga bagaimana mungkin Tim Investigator 

hanya mendasarkan pada bukti petunjuk 

uk membuktikan persekongkolan 

Horizontal maupun Vertikal dalam tender 

---------------------------------------  

Dengan demikian telah terlihat secara jelas 

dan terang benderang (Prima Facie) bahwa 

secara nyata Terlapor III tidak dapat dikatakan 

sebagai pelaku usaha yang melakukan 

indakan persekongkolan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999.  -----------------------------  

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas, maka secara 

obyektif dan konkrit, tidak ada satupun alat bukti 

yang menyatakan dan mengindikasikan PT Hutama 

Terlapor III telah melakukan 

tindakan berupa persekongkolan baik vertikal, 

horizontal maupun penggabungan keduanya.  ------  

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

untuk menyatakan PT Hutama Karya (Persero)/ 

sebagai pihak yang tidak melakukan 

pelanggaran persekongkolan sebagaimana diatur 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

--------------------------------------------------------  

Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender 

Horizontal Yang Dilakukan Oleh PT Hutama Karya 

 Dengan Pihak Terlapor II, IV 

, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak 

Memiliki Dasar Hukum Karena Terlapor III Tidak 

 

unsur keuntungan atau unsur tujuan untuk 

 

Faktanya, selama proses persidangan perkara 

, adanya niat, motif, dan tujuan 

bersekongkol dalam diri Terlapor III, tidak 

dapat dibuktikan oleh Tim Investigator. 

sehingga bagaimana mungkin Tim Investigator 

hanya mendasarkan pada bukti petunjuk 

uk membuktikan persekongkolan 

Horizontal maupun Vertikal dalam tender 

 

Dengan demikian telah terlihat secara jelas 

) bahwa 

secara nyata Terlapor III tidak dapat dikatakan 

sebagai pelaku usaha yang melakukan 

indakan persekongkolan sebagaimana diatur 

Undang 

  

fakta di atas, maka secara 

obyektif dan konkrit, tidak ada satupun alat bukti 

PT Hutama 

telah melakukan 

tindakan berupa persekongkolan baik vertikal, 

 

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

/ 

sebagai pihak yang tidak melakukan 

diatur 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

 

Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender 

Hutama Karya 

IV 

, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak 

Tidak 
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Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk 

Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender.

a. Terlapor III Telah Mampu Membukt

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu Adalah Dugaan Yang Tidak Berdasar 

Dan Tidak  Sesuai Dengan Fakta Yang Ada, 

Karena Faktanya Berita Acara Klarifikas

Dan Teknis Hanyalah Berfungsi Sebagai 

Penegasan Penempatan Daftar Personil Inti 

Dipaket Tender Mana Akan Digunakan, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

Terbukti. --------------------------------

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

yang tidak berdasar dan tidak  sesuai dengan 

fakta yang ada, berdasarkan dasar alasan 

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

i. Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Inve

dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan Horizontal yang 

dikaitkan dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, 

adalah dalil yang bertenta

seluruh fakta

yang terungkap dalam persidangan, yang 

akan Terlapor III buktikan di bawah ini

ii. Bahwa terhadap Kesimpulan/ Analisis 

yang disampaikan oleh Tim Investigator 

tentang “adanya penempatan daftar 

 

511 

SALINAN 

Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk 

Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender. -----  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu Adalah Dugaan Yang Tidak Berdasar 

Dan Tidak  Sesuai Dengan Fakta Yang Ada, 

Karena Faktanya Berita Acara Klarifikasi Harga 

Dan Teknis Hanyalah Berfungsi Sebagai 

Penegasan Penempatan Daftar Personil Inti 

Dipaket Tender Mana Akan Digunakan, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

----------------------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

yang tidak berdasar dan tidak  sesuai dengan 

fakta yang ada, berdasarkan dasar alasan 

--------------------------------------  

Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Investigator 

dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan Horizontal yang 

dikaitkan dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, 

adalah dalil yang bertentangan dengan 

seluruh fakta-fakta yang ada maupun fakta 

yang terungkap dalam persidangan, yang 

lapor III buktikan di bawah ini; ---  

Bahwa terhadap Kesimpulan/ Analisis 

yang disampaikan oleh Tim Investigator 

tentang “adanya penempatan daftar 

  

Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk 

 

ikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu Adalah Dugaan Yang Tidak Berdasar 

Dan Tidak  Sesuai Dengan Fakta Yang Ada, 

i Harga 

Dan Teknis Hanyalah Berfungsi Sebagai 

Penegasan Penempatan Daftar Personil Inti 

Dipaket Tender Mana Akan Digunakan, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

yang tidak berdasar dan tidak  sesuai dengan 

fakta yang ada, berdasarkan dasar alasan 

 

Bahwa Terlapor III telah mampu 

stigator 

dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan Horizontal yang 

dikaitkan dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, 

ngan dengan 

fakta yang ada maupun fakta 

yang terungkap dalam persidangan, yang 

 

Bahwa terhadap Kesimpulan/ Analisis 

yang disampaikan oleh Tim Investigator 

tentang “adanya penempatan daftar 
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personil pada paket tertentu”, adalah tidak 

ada relevansinya dengan dokumen

dokumen dan fakta

Sehingga Tim Investigator hanya 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan ha

cari kesalahan saja

iii. Bahwa faktanya, dokumen Berit

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015 yang ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor III, merupakan 

dokumen yang memang diwajibkan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja, karen

Terlapor III memiliki kesempatan untuk 

memenangkan paket II dan Terlapor III 

hanya mampu mengajukan 1 tim tenaga 

ahli pada keempat paket tender 

Dokumen tersebut, semata

berfungsi sebagai penegasan penempatan 

Daftar Personil inti dip

akan digunakan

iv. Adapun faktanya, Terlapor III telah 

mengetahui adanya kesempatan untuk 

memenangkan paket 2 melalui klarifikasi 

teknis dan harga yang dilaksanakan 

setelah pembukaan penawaran, sehingga 

dapat terlihat pada sistem. Dari situ, 

Terlapor III telah mengetahui bahwa 

penawaran Terlapor III pada paket 2 

berada pada posisi harga terendah dari 

keempat paket tender 

diperkuat dengan pernyataan Terlapor I 

dalam persidangan pada hari/tanggal : 
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a paket tertentu”, adalah tidak 

ada relevansinya dengan dokumen-

dokumen dan fakta-fakta persidangan. 

Sehingga Tim Investigator hanya 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja; ----------------------------  

Bahwa faktanya, dokumen Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 

BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA-

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015 yang ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor III, merupakan 

dokumen yang memang diwajibkan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja, karena 

Terlapor III memiliki kesempatan untuk 

memenangkan paket II dan Terlapor III 

hanya mampu mengajukan 1 tim tenaga 

ahli pada keempat paket tender a quo. 

Dokumen tersebut, semata-mata hanyalah 

berfungsi sebagai penegasan penempatan 

Daftar Personil inti dipaket tender mana 

akan digunakan; --------------------------------  

Adapun faktanya, Terlapor III telah 

mengetahui adanya kesempatan untuk 

memenangkan paket 2 melalui klarifikasi 

teknis dan harga yang dilaksanakan 

setelah pembukaan penawaran, sehingga 

dapat terlihat pada sistem. Dari situ, 

Terlapor III telah mengetahui bahwa 

penawaran Terlapor III pada paket 2 

berada pada posisi harga terendah dari 

keempat paket tender a quo. Hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan Terlapor I 

dalam persidangan pada hari/tanggal : 

 

a paket tertentu”, adalah tidak 

-

fakta persidangan. 

Sehingga Tim Investigator hanya 

dugaan dan 

-

 

a Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor 

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015 yang ditandatangani oleh 

Terlapor I dan Terlapor III, merupakan 

dokumen yang memang diwajibkan oleh 

a 

Terlapor III memiliki kesempatan untuk 

memenangkan paket II dan Terlapor III 

hanya mampu mengajukan 1 tim tenaga 

. 

mata hanyalah 

berfungsi sebagai penegasan penempatan 

ket tender mana 

 

Adapun faktanya, Terlapor III telah 

mengetahui adanya kesempatan untuk 

memenangkan paket 2 melalui klarifikasi 

teknis dan harga yang dilaksanakan 

setelah pembukaan penawaran, sehingga 

dapat terlihat pada sistem. Dari situ, 

Terlapor III telah mengetahui bahwa 

penawaran Terlapor III pada paket 2 

berada pada posisi harga terendah dari 

. Hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan Terlapor I 

dalam persidangan pada hari/tanggal : 
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Selasa, 30 Oktober 2018, ya

Terlapor III kutip dibawah ini.

“Pertanyaan: Saat klarifikasi teknis 

penyedia jasa (yang lolos PQ) dapat melihat 

harga penawaran peserta lain yang 

diupload? --------------------------------

Jawaban Terlapor I: Nilai total penawaran 

bisa, karena prosesnya setelah pembukaan 

penawaran. --------------------------------

Pertanyaan: pada saat datang klarifikasi 

teknis, kita dapat mengetahui posisi dimana 

yang paling rendah?

Jawaban: Tahu, ada di sistem

Pertanyaan: Apabila PT Hutama Karya 

telah melihat penawaran terendah di paket 

II, menjadi tidak mungkin PT Hutama 

mendapat tenaga ahli selain di paket II?

Jawaban: kalau timnya sama

Pertanyaan: 

tahu bahwa penawaran kita terendah di 

salah satu paket, tidak mungkin kami taruh 

di paket III, artinya bukan memilih? 

Jawaban: tidak 

Karya di Palima

penegasan, karena mereka menawar di 4 

paket dan penegasannya memang di paket 

Ps. Teneng.” --------------------------------

v. Oleh karena itu, bagaimana mungkin 

Terlapor III dinyatakan memilih paket 

sebagaimana didalilkan Ti

sementara faktanya Terlapor III pada saat 

mengisi Berita Acara Klarifikasi Teknis dan 

Harga, sudah mengetahui pada peringkat 

mana Terlapor III dapat dimungkinkan 

memenangkan karena Terlapor III 

mengajukan harga penawaran yang paling 
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Selasa, 30 Oktober 2018, yang akan 

Terlapor III kutip dibawah ini. ----------------  

Pertanyaan: Saat klarifikasi teknis 

penyedia jasa (yang lolos PQ) dapat melihat 

harga penawaran peserta lain yang 

---------------------------------------------------  

Jawaban Terlapor I: Nilai total penawaran 

bisa, karena prosesnya setelah pembukaan 

------------------------------------------------  

Pertanyaan: pada saat datang klarifikasi 

teknis, kita dapat mengetahui posisi dimana 

yang paling rendah? -----------------------------------  

Jawaban: Tahu, ada di sistem --------------------  

Pertanyaan: Apabila PT Hutama Karya 

telah melihat penawaran terendah di paket 

II, menjadi tidak mungkin PT Hutama Karya 

mendapat tenaga ahli selain di paket II? -----  

Jawaban: kalau timnya sama ---------------------  

 saat datang klarifikasi teknis, 

tahu bahwa penawaran kita terendah di 

salah satu paket, tidak mungkin kami taruh 

di paket III, artinya bukan memilih?  -----------  

Jawaban: tidak mungkin. Untuk PT Hutama 

Karya di Palima-Ps. Teneng mereka menulis 

penegasan, karena mereka menawar di 4 

paket dan penegasannya memang di paket 

--------------------------------------  

Oleh karena itu, bagaimana mungkin 

Terlapor III dinyatakan memilih paket 

sebagaimana didalilkan Tim Investigator, 

sementara faktanya Terlapor III pada saat 

mengisi Berita Acara Klarifikasi Teknis dan 

Harga, sudah mengetahui pada peringkat 

mana Terlapor III dapat dimungkinkan 

memenangkan karena Terlapor III 

mengajukan harga penawaran yang paling 

  

ng akan 

 

Pertanyaan: Saat klarifikasi teknis 

penyedia jasa (yang lolos PQ) dapat melihat 

harga penawaran peserta lain yang 

 

Jawaban Terlapor I: Nilai total penawaran 

bisa, karena prosesnya setelah pembukaan 

 

Pertanyaan: pada saat datang klarifikasi 

teknis, kita dapat mengetahui posisi dimana 

 

 

Pertanyaan: Apabila PT Hutama Karya 

telah melihat penawaran terendah di paket 

Karya 

 

 

saat datang klarifikasi teknis, 

tahu bahwa penawaran kita terendah di 

salah satu paket, tidak mungkin kami taruh 

 

mungkin. Untuk PT Hutama 

Ps. Teneng mereka menulis 

penegasan, karena mereka menawar di 4 

paket dan penegasannya memang di paket 

 

Oleh karena itu, bagaimana mungkin 

Terlapor III dinyatakan memilih paket 

m Investigator, 

sementara faktanya Terlapor III pada saat 

mengisi Berita Acara Klarifikasi Teknis dan 

Harga, sudah mengetahui pada peringkat 

mana Terlapor III dapat dimungkinkan 

memenangkan karena Terlapor III 

mengajukan harga penawaran yang paling 
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rendah pada paket II dan Terlapor III hanya 

mampu mengajukan 1 (satu) tim tenaga 

ahli pada keempat paket tender 

vi. Sehingga menjadi hal yang tidak mungkin 

apabila Terlapor III sudah mengetahui 

adanya kesempatan memenangkan paket II 

melalui sistem, namun me

daftar personil di paket lain yang tidak 

mungkin dimenangkan. Sungguh dalil tim 

investigator yan

mengada-ada

vii. Selain dari pada itu, Perlu Terlapor III 

kemukakan kepada Majelis Komisi bahwa 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan H

Nomor BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015, adalah dokumen resmi yang 

dipersyaratkan oleh Terlapor I, yang 

merupakan rangkaian dari suatu proses 

tahapan tender, dimana Terlapor III 

peserta tender yang mengi

proses tender 

memenuhi segala apa yang dipersyaratkan.

Adapun hal tersebut di atas, diperkuat 

dengan keterangan saksi ahli yaitu Sdri. 

Dr. Siti Anisah, S

42 halaman 19 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Ahli, tertanggal 8 

Oktober 2018, yang menyatakan sebagai 

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

“Pertanyan: Apakah peserta tender dapat 

menolak membuat dokumen resmi yang 

dimintakan oleh panitia, misalkan Berita 

Acara? --------------------------------

Jawaban: saya rasa kalau Berita Acara itu 

wajib, karena itu merupakan rangkaian dari 
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pada paket II dan Terlapor III hanya 

mampu mengajukan 1 (satu) tim tenaga 

ahli pada keempat paket tender a quo?; ----  

Sehingga menjadi hal yang tidak mungkin 

apabila Terlapor III sudah mengetahui 

adanya kesempatan memenangkan paket II 

melalui sistem, namun menempatkan 

daftar personil di paket lain yang tidak 

mungkin dimenangkan. Sungguh dalil tim 

investigator yang sangat naif serta 

ada; -----------------------------------  

Selain dari pada itu, Perlu Terlapor III 

kemukakan kepada Majelis Komisi bahwa 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga 

Nomor BA.KLTH/3042099/PT.HK/POKJA-

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015, adalah dokumen resmi yang 

dipersyaratkan oleh Terlapor I, yang 

merupakan rangkaian dari suatu proses 

tahapan tender, dimana Terlapor III in casu

peserta tender yang mengikuti seluruh 

proses tender a quo, wajib untuk 

memenuhi segala apa yang dipersyaratkan.

Adapun hal tersebut di atas, diperkuat 

dengan keterangan saksi ahli yaitu Sdri. 

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. pada angka 

42 halaman 19 Berita Acara Sidang Majelis 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 8 

Oktober 2018, yang menyatakan sebagai 

-------------------------------------------  

Pertanyan: Apakah peserta tender dapat 

menolak membuat dokumen resmi yang 

dimintakan oleh panitia, misalkan Berita 

-------------------------------------------------------  

saya rasa kalau Berita Acara itu 

wajib, karena itu merupakan rangkaian dari 

 

pada paket II dan Terlapor III hanya 

mampu mengajukan 1 (satu) tim tenaga 

  

Sehingga menjadi hal yang tidak mungkin 

apabila Terlapor III sudah mengetahui 

adanya kesempatan memenangkan paket II 

nempatkan 

daftar personil di paket lain yang tidak 

mungkin dimenangkan. Sungguh dalil tim 

g sangat naif serta 

 

Selain dari pada itu, Perlu Terlapor III 

kemukakan kepada Majelis Komisi bahwa 

arga 

-

DBMTR. 004/ULP/2015, tertanggal 29 

April 2015, adalah dokumen resmi yang 

dipersyaratkan oleh Terlapor I, yang 

merupakan rangkaian dari suatu proses 

in casu 

kuti seluruh 

, wajib untuk 

memenuhi segala apa yang dipersyaratkan. 

Adapun hal tersebut di atas, diperkuat 

dengan keterangan saksi ahli yaitu Sdri. 

um. pada angka 

42 halaman 19 Berita Acara Sidang Majelis 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 8 

Oktober 2018, yang menyatakan sebagai 

 

Pertanyan: Apakah peserta tender dapat 

menolak membuat dokumen resmi yang 

dimintakan oleh panitia, misalkan Berita 

 

saya rasa kalau Berita Acara itu 

wajib, karena itu merupakan rangkaian dari 
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suatu proses tahapan untuk tahapan 

berikutnya, .....dst”

Berdasarkan seluruh fakta

di atas, maka dugaan persekongkolan 

horizontal yang didugakan kepada Terlapor 

III oleh Tim Investigator terkait adanya 

penempatan daftar personil pada paket 

tertentu adalah dugaan yang tidak 

berdasar dan tidak  sesuai dengan fakta 

yang ada, yang oleh karenanya demi 

hukum (Ipso Jure

sekali tidak terbukti.

Sehingga dengan demikian 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) untuk 

menyatakan PT 

Terlapor III 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana

22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

b. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Adanya Kesengajaan Mengajukan 1 (Satu) 

Paket Daftar Personil Pada Seluruh Paket 

Tender Adalah Dugaan Yang Tid

Dengan Fakta Yang Ada, Karena Faktanya 

Terlapor III Sesuai Dengan Keterbatasannya, 

Hanya Mampu Membentuk 1 Tim Personil Inti 

Untuk Diajukan Pada Seluruh Paket Tender, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

Terbukti. --------------------------------

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan adanya 
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suatu proses tahapan untuk tahapan 

berikutnya, .....dst” -----------------------------  

Berdasarkan seluruh fakta-fakta tersebut 

di atas, maka dugaan persekongkolan 

horizontal yang didugakan kepada Terlapor 

oleh Tim Investigator terkait adanya 

penempatan daftar personil pada paket 

tertentu adalah dugaan yang tidak 

berdasar dan tidak  sesuai dengan fakta 

yang ada, yang oleh karenanya demi 

Ipso Jure) dugaan tersebut sama 

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

dengan demikian cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) untuk 

menyatakan PT Hutama Karya (Persero)/ 

 sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

mana diatur dalam ketentuan Pasal 

omor 5 Tahun 1999. -----------------  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Adanya Kesengajaan Mengajukan 1 (Satu) 

Paket Daftar Personil Pada Seluruh Paket 

Tender Adalah Dugaan Yang Tidak Sesuai 

Dengan Fakta Yang Ada, Karena Faktanya 

Terlapor III Sesuai Dengan Keterbatasannya, 

Hanya Mampu Membentuk 1 Tim Personil Inti 

Untuk Diajukan Pada Seluruh Paket Tender, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

----------------------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan adanya 

  

suatu proses tahapan untuk tahapan 

 

fakta tersebut 

di atas, maka dugaan persekongkolan 

horizontal yang didugakan kepada Terlapor 

oleh Tim Investigator terkait adanya 

penempatan daftar personil pada paket 

tertentu adalah dugaan yang tidak 

berdasar dan tidak  sesuai dengan fakta 

yang ada, yang oleh karenanya demi 

) dugaan tersebut sama 

 

cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) untuk 

/ 

sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 

 

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Adanya Kesengajaan Mengajukan 1 (Satu) 

Paket Daftar Personil Pada Seluruh Paket 

ak Sesuai 

Dengan Fakta Yang Ada, Karena Faktanya 

Terlapor III Sesuai Dengan Keterbatasannya, 

Hanya Mampu Membentuk 1 Tim Personil Inti 

Untuk Diajukan Pada Seluruh Paket Tender, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan adanya 
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kesengajaan mengajukan 1 (satu) paket daftar 

personil pada seluruh paket tender adalah 

dugaan yang tidak sesuai dengan fakta yang 

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

i. Terlapor III telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 8 

halaman 21 sampai dengan halaman 23 

dan point 13.2, angka (2) halaman 31 

sampai dengan halaman 32 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan adanya kesengajaan mengajukan 1 

(satu) paket daftar personil untuk 4 paket 

tender, adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan

buktikan di bawah ini

ii. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil ya

untuk setiap Paket Tender yang diikuti

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen 

iii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 
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kesengajaan mengajukan 1 (satu) paket daftar 

personil pada seluruh paket tender adalah 

dugaan yang tidak sesuai dengan fakta yang 

an dasar alasan sebagai berikut:

Terlapor III telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 8 

halaman 21 sampai dengan halaman 23 

dan point 13.2, angka (2) halaman 31 

sampai dengan halaman 32 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan adanya kesengajaan mengajukan 1 

(satu) paket daftar personil untuk 4 paket 

tender, adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta-fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan Terlapor III 

buktikan di bawah ini; -------------------------  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

untuk setiap Paket Tender yang diikuti. ----  

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

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

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.” ----  

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

 

kesengajaan mengajukan 1 (satu) paket daftar 

personil pada seluruh paket tender adalah 

dugaan yang tidak sesuai dengan fakta yang 

an dasar alasan sebagai berikut: 

Terlapor III telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 8 

halaman 21 sampai dengan halaman 23 

dan point 13.2, angka (2) halaman 31 

sampai dengan halaman 32 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan adanya kesengajaan mengajukan 1 

(satu) paket daftar personil untuk 4 paket 

tender, adalah dalil yang bertentangan 

fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

lapor III 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

ng berbeda 

  

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

 

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 



 

 
 

No. Tenaga Ahli (TA) yang 

1. General Super Intendent

2. 

3. Manager Ahli Struktur 

4. Manager Petugas Kendali 

5. Manager Kuantitas

6. 

7. 
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Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

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

“Memiliki/men

Teknis/Terampil sebagai Person

bidang keahlian/

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

dibutuhkan sebagai berikut:

Tenaga Ahli (TA) yang 
dibutuhkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Minimal 

General Super Intendent S2 Teknik Sipil

Site Manager S1 Teknik Sipil

Manager Ahli Struktur 
Jalan 

S1 Teknik Sipil

Manager Petugas Kendali 
Mutu 

S1 Teknik Sipil

Manager Kuantitas S1 Teknik Sipil

Manager K3 S1 Teknik Sipil

Surveyor S1 Geodesi

iv. Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I sangat sulit 

dipenuhi karena personil tenaga ahli 

general Super Intendent deng

yang dipersyaratkan berpendidikan S2 

Teknik Sipil, memiliki sertifikat SKA Ahli 

Utama Jalan dan SKA Ahli Utama 

Manajemen Proyek dengan pengalaman 10 

tahun, yang dimiliki oleh Terlapor III pada 
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Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

-------------------------------------------  

menyampaikan Daftar Tenaga 

Terampil sebagai Personil Inti sesuai 

bidang keahlian/keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

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

Pendidikan 
Pengalaman 

Minimal 
Tenaga Ahli 

Profesi Keahlian/ 
Keterampilan 

S2 Teknik Sipil 10 Tahun SKA Ahli Utama 
Jalan dan SKA 

Ahli Utama 
Manajemen 

Proyek 

S1 Teknik Sipil 10 Tahun SKA Ahli Utama 
dan SKA Ahli 

Utama 
Manajemen 

Proyek 

S1 Teknik Sipil 8 Tahun SKA Ahli Madya 

S1 Teknik Sipil 8 Tahun SKA Ahli Madya 

S1 Teknik Sipil 8 Tahun SKA Ahli Madya 

S1 Teknik Sipil 8 Tahun SKA Ahli Madya 
K3 

S1 Geodesi 8 Tahun SKA Ahli Madya 

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I sangat sulit 

dipenuhi karena personil tenaga ahli 

general Super Intendent dengan kualifikasi 

yang dipersyaratkan berpendidikan S2 

Teknik Sipil, memiliki sertifikat SKA Ahli 

Utama Jalan dan SKA Ahli Utama 

Manajemen Proyek dengan pengalaman 10 

tahun, yang dimiliki oleh Terlapor III pada 

  

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

 

yampaikan Daftar Tenaga 

sesuai 

keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

 

Profesi Keahlian/ 

 

 

 

 

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I sangat sulit 

dipenuhi karena personil tenaga ahli 

an kualifikasi 

yang dipersyaratkan berpendidikan S2 

Teknik Sipil, memiliki sertifikat SKA Ahli 

Utama Jalan dan SKA Ahli Utama 

Manajemen Proyek dengan pengalaman 10 

tahun, yang dimiliki oleh Terlapor III pada 
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saat tender tersebut dilaksanakan (tahun 

2015), sangat terbatas jumlahnya.

Adapun hal tersebut diperkuat dengan 

keterangan saksi fakta Sdr. Foster Dulles 

T. Ambarita dan Pernyataan Terlapor III 

Sdr. Sigit Roestanto, yaitu sebagai berikut:

1) Saksi fakta Sdr. Foster Dulles T. 

Ambarita pada angka 21 sampai

dengan angka 23 halaman 7 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 3 

Oktober 2018:

“Pertanyaan: sebutkan apa saja yang 

dipersiapkan saksi dalam tender ini?

Jawaban: daftar personil yang diminta 

dalam 4 paket adalah semua sama GS 

(General Superintendent) syaratnya S2 

teknik sipil, pengalaman 10 tahun, SK 

Ahli Utama jalan dan SK Ahli Utama 

Manajement Proyek. Site Manajer, S1 

Teknik Sipil pengalaman 10 tahun, SK 

Ahli Utama jalan dan SK Ahli Utama 

Manajement Proyek. Manajer Ahli 

Struktur Jalan, S1 Teknik Sipil 

pengalaman 8 tahun, SK Ahli Madya 

Jalan. Manajer Petugas Kendali Mutu, 

S1 Teknik Sipil pengalaman 8 tahun, 

SK Ahli Madya. Manajer Kuantitas, S1 

Teknik Sipil pengalaman 8 tahun, SK 

Ahli Madya. Manajer K3, S1 Teknik 

Sipil pengalama

Madya K3. Manajer Surveyor, S1 

Geodesi pengalaman 8 tahun, SK Ahli 

Madya. --------------------------------

Pertanyaan: Saksi sudah 

mempersiapkan persyaratan?
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saat tender tersebut dilaksanakan (tahun 

sangat terbatas jumlahnya. ----------  

Adapun hal tersebut diperkuat dengan 

keterangan saksi fakta Sdr. Foster Dulles 

T. Ambarita dan Pernyataan Terlapor III 

Sdr. Sigit Roestanto, yaitu sebagai berikut:  

Saksi fakta Sdr. Foster Dulles T. 

Ambarita pada angka 21 sampai

dengan angka 23 halaman 7 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 3 

Oktober 2018: -----------------------------  

Pertanyaan: sebutkan apa saja yang 

dipersiapkan saksi dalam tender ini? ---  

Jawaban: daftar personil yang diminta 

dalam 4 paket adalah semua sama GS 

(General Superintendent) syaratnya S2 

teknik sipil, pengalaman 10 tahun, SK 

Ahli Utama jalan dan SK Ahli Utama 

Manajement Proyek. Site Manajer, S1 

Teknik Sipil pengalaman 10 tahun, SK 

Ahli Utama jalan dan SK Ahli Utama 

Manajement Proyek. Manajer Ahli 

tur Jalan, S1 Teknik Sipil 

pengalaman 8 tahun, SK Ahli Madya 

Jalan. Manajer Petugas Kendali Mutu, 

S1 Teknik Sipil pengalaman 8 tahun, 

SK Ahli Madya. Manajer Kuantitas, S1 

Teknik Sipil pengalaman 8 tahun, SK 

Ahli Madya. Manajer K3, S1 Teknik 

Sipil pengalaman 8 tahun, SK Ahli 

Madya K3. Manajer Surveyor, S1 

Geodesi pengalaman 8 tahun, SK Ahli 

--------------------------------------  

Pertanyaan: Saksi sudah 

mempersiapkan persyaratan? -----------  

 

saat tender tersebut dilaksanakan (tahun 

 

Adapun hal tersebut diperkuat dengan 

keterangan saksi fakta Sdr. Foster Dulles 

T. Ambarita dan Pernyataan Terlapor III 

 

Saksi fakta Sdr. Foster Dulles T. 

Ambarita pada angka 21 sampai 

dengan angka 23 halaman 7 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 3 

 

Pertanyaan: sebutkan apa saja yang 

 

Jawaban: daftar personil yang diminta 

dalam 4 paket adalah semua sama GS 

(General Superintendent) syaratnya S2 

teknik sipil, pengalaman 10 tahun, SK 

Ahli Utama jalan dan SK Ahli Utama 

Manajement Proyek. Site Manajer, S1 

Teknik Sipil pengalaman 10 tahun, SK 

Ahli Utama jalan dan SK Ahli Utama 

Manajement Proyek. Manajer Ahli 

tur Jalan, S1 Teknik Sipil 

pengalaman 8 tahun, SK Ahli Madya 

Jalan. Manajer Petugas Kendali Mutu, 

S1 Teknik Sipil pengalaman 8 tahun, 

SK Ahli Madya. Manajer Kuantitas, S1 

Teknik Sipil pengalaman 8 tahun, SK 

Ahli Madya. Manajer K3, S1 Teknik 

n 8 tahun, SK Ahli 

Madya K3. Manajer Surveyor, S1 

Geodesi pengalaman 8 tahun, SK Ahli 

 

Pertanyaan: Saksi sudah 
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Jawaban: Ya

Pertanyaan: apakah ada yang 

memberatkan saksi?

Jawaban: GS kami hanya punya 1 ahli 

saja, sehingg

personil saja.

3) Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 13 sampai dengan angka 15 

halaman 7 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor III, 

tertanggal 25 Oktober 2018: 

“Pertanyaan: Bisa dijelaskan terkait 

dengan tenaga ahli yang dimiliki 

PT Hutama Karya?

Jawaban: Saat itu karena persyaratan 

panitia yang mensyaratkan tenaga ahli 

S2, di kami ada keterbatasan Ahli S2 

tehnik sipil, SKA Ahli utama jalan dan 

jembatan, dan Ahli Utama Management 

konstruksi kita yang sangat terbatas.

Pertanyaan: Ada beberapa orang Ahli 

yang terbatas saat itu?

Jawaban: di jalan jembatan kalau saat 

itu kami masing

management jalan dan jembatan 

sangat terbatas di perusahaan kami.

Pertanyaan: 

ahlinya karena sedang bekerja 

ditempat lain?

Jawaban: saya lupa yang jelas saat itu 

kita sangat terbatas.

v. Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Foster 

Dulles T. Ambarita dan pernyataan 

Terlapor III di atas, secara jelas dan tegas 

(ekspressis Verbis

keterangan yang bersesuaian sehingga 
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Jawaban: Ya -------------------------------  

Pertanyaan: apakah ada yang 

memberatkan saksi? ----------------------  

Jawaban: GS kami hanya punya 1 ahli 

saja, sehingga kami hanya buat 1 tim 

personil saja.”  -----------------------------  

Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 13 sampai dengan angka 15 

halaman 7 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor III, 

tertanggal 25 Oktober 2018:  -----------  

Pertanyaan: Bisa dijelaskan terkait 

n tenaga ahli yang dimiliki 

PT Hutama Karya? ------------------------  

Jawaban: Saat itu karena persyaratan 

panitia yang mensyaratkan tenaga ahli 

S2, di kami ada keterbatasan Ahli S2 

tehnik sipil, SKA Ahli utama jalan dan 

jembatan, dan Ahli Utama Management 

ruksi kita yang sangat terbatas. --  

Pertanyaan: Ada beberapa orang Ahli 

yang terbatas saat itu? -------------------  

Jawaban: di jalan jembatan kalau saat 

itu kami masing-masing satu, S2 sipil, 

management jalan dan jembatan 

sangat terbatas di perusahaan kami. --  

Pertanyaan: apakah terbatas tenaga 

ahlinya karena sedang bekerja 

ditempat lain? ------------------------------  

Jawaban: saya lupa yang jelas saat itu 

kita sangat terbatas.” ---------------------  

Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Foster 

Dulles T. Ambarita dan pernyataan 

Terlapor III di atas, secara jelas dan tegas 

pressis Verbis)  telah menyatakan 

keterangan yang bersesuaian sehingga 

  

 

Pertanyaan: apakah ada yang 

 

Jawaban: GS kami hanya punya 1 ahli 

a kami hanya buat 1 tim 

 

Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 13 sampai dengan angka 15 

halaman 7 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Terlapor III, 

 

Pertanyaan: Bisa dijelaskan terkait 

n tenaga ahli yang dimiliki                   

 

Jawaban: Saat itu karena persyaratan 

panitia yang mensyaratkan tenaga ahli 

S2, di kami ada keterbatasan Ahli S2 

tehnik sipil, SKA Ahli utama jalan dan 

jembatan, dan Ahli Utama Management 

 

Pertanyaan: Ada beberapa orang Ahli 

 

Jawaban: di jalan jembatan kalau saat 

masing satu, S2 sipil, 

management jalan dan jembatan 

 

apakah terbatas tenaga 

ahlinya karena sedang bekerja 

 

Jawaban: saya lupa yang jelas saat itu 

 

Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Foster 

Dulles T. Ambarita dan pernyataan 

Terlapor III di atas, secara jelas dan tegas 

)  telah menyatakan 

keterangan yang bersesuaian sehingga 
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harus dilihat sebagai fakta yang 

sebenarnya dalam persidangan oleh Majelis 

Komisi perkara 

pengajuan 1 Tim Personil Inti oleh Terlapor 

III tidak terdapat adanya un

dan tujuan melakukan persekongkolan, 

melainkan karena keterbatasan dan 

ketersedian sumber daya yang dimiliki oleh 

Terlapor III; --------------------------------

vi. Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

menyatakan sebagai berikut:

“apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing-masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.

Mohon Majelis 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

(Aanwijzing) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang (

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

berbeda pada tiap
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harus dilihat sebagai fakta yang 

sebenarnya dalam persidangan oleh Majelis 

Komisi perkara a quo, bahwa dalam hal 

pengajuan 1 Tim Personil Inti oleh Terlapor 

III tidak terdapat adanya unsur niat, motif 

dan tujuan melakukan persekongkolan, 

melainkan karena keterbatasan dan 

ketersedian sumber daya yang dimiliki oleh 

--------------------------------------  

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (Aanwijzing), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

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

apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?”  -----------------  

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.” -   

Mohon Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang (Prima Facie) bahwa 

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

berbeda pada tiap-tiap paketnya.  -----------  

 

harus dilihat sebagai fakta yang 

sebenarnya dalam persidangan oleh Majelis 

, bahwa dalam hal 

pengajuan 1 Tim Personil Inti oleh Terlapor 

sur niat, motif 

dan tujuan melakukan persekongkolan, 

melainkan karena keterbatasan dan 

ketersedian sumber daya yang dimiliki oleh 

 

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

 

apakah personil boleh sama untuk satu 

 

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

   

Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

) bahwa 

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 
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Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran

oleh Peserta tende

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

personil inti. 

Oleh karena Terlapor III sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 1 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada

demi hukum (

III yang hanya mampu membentuk              

1 tim personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran.

vii. Perlu Terlapor III kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel-tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

Pelanggaran, sesuai dengan fakta

sebagai berikut:

1) Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

2) Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

3) Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; dan

4) Terlapor V menga

Inti pada keempat paket tender. 

Bagaimana mungkin Terlapor II, Terlapor 

III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 
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Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran pun yang dilakukan 

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

 -------------------------------------  

Oleh karena Terlapor III sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 1 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

demi hukum (Ipso Jure) tindakan Terlapor 

III yang hanya mampu membentuk              

1 tim personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran. -------------------------  

Perlu Terlapor III kemukakan juga bahwa 

ah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

, sesuai dengan fakta-fakta 

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

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; --------  

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; --------  

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

pada keempat paket tender; dan --  

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender.  -------  

Bagaimana mungkin Terlapor II, Terlapor 

III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

  

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

pun yang dilakukan 

r jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

 

Oleh karena Terlapor III sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 1 tim Personil Inti untuk 

seluruh paket tender, maka 

) tindakan Terlapor 

III yang hanya mampu membentuk              

1 tim personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

 

Perlu Terlapor III kemukakan juga bahwa 

ah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

kta 

 

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

 

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

 

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

 

jukan 2 Tim Personil 

 

Bagaimana mungkin Terlapor II, Terlapor 

III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 
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Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tend

sekali berbeda?

pengajuan Tim Personil Inti sangat 

bergantung pada ketersediaan tim ahli 

dalam masing

Berdasarkan fakta

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor III terkait 

adanya kesengajaan mengajukan 1 (satu) 

paket daftar personil pada seluruh paket 

tender, adalah dugaan yang tidak sesuai 

dengan fakta yang ada, yang oleh ka

demi hukum (Ipso Jure

sekali tidak terbukti.

Sehingga dengan demikian 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) untuk menyatakan PT 

Karya (Persero)/Terlapor 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999.

c. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Oleh Tim 

Investigator Terkait Terdapat Adanya 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor III Pada 

Seluruh Paket Tender adalah Dugaan Yang 

Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Bukanlah 

Merupakan Suatu Pelanggaran, Karena 

Faktanya Daftar Peralatan Yang Diajukan 

Terlapor III Adalah Ditujukan Untuk 

Memenuhi Ketentuan Bab IV, Huruf D, Angka 
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Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

rlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

sekali berbeda? Hal ini disebabkan karena 

pengajuan Tim Personil Inti sangat 

bergantung pada ketersediaan tim ahli 

dalam masing-masing perserta tender. -----  

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor III terkait 

adanya kesengajaan mengajukan 1 (satu) 

paket daftar personil pada seluruh paket 

tender, adalah dugaan yang tidak sesuai 

dengan fakta yang ada, yang oleh karenanya 

Ipso Jure) dugaan tersebut sama 

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

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) untuk menyatakan PT Hutama 

Terlapor III sebagai pihak yang 

lakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. -------------------------  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Oleh Tim 

Investigator Terkait Terdapat Adanya 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor III Pada 

t Tender adalah Dugaan Yang 

Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Bukanlah 

Merupakan Suatu Pelanggaran, Karena 

Faktanya Daftar Peralatan Yang Diajukan 

Terlapor III Adalah Ditujukan Untuk 

Memenuhi Ketentuan Bab IV, Huruf D, Angka 

 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

rlapor II sampai dengan Terlapor V 

er adalah sama 

Hal ini disebabkan karena 

pengajuan Tim Personil Inti sangat 

bergantung pada ketersediaan tim ahli 

 

asar hukum di 

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor III terkait 

adanya kesengajaan mengajukan 1 (satu) 

paket daftar personil pada seluruh paket 

tender, adalah dugaan yang tidak sesuai 

renanya 

) dugaan tersebut sama 

 

cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Hutama 

sebagai pihak yang 

lakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Oleh Tim 

Investigator Terkait Terdapat Adanya 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor III Pada 

t Tender adalah Dugaan Yang 

Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Bukanlah 

Merupakan Suatu Pelanggaran, Karena 

Faktanya Daftar Peralatan Yang Diajukan 

Terlapor III Adalah Ditujukan Untuk 

Memenuhi Ketentuan Bab IV, Huruf D, Angka 
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10, Tentang Persyaratan Kualifikas

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,  

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

Terbukti. --------------------------------

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait terdapat adanya 

persekongkolan horizontal dalam daftar 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor III pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang 

sama sekali tidak berdasar dan bukanlah 

merupakan suatu pelanggaran, berdasarkan 

dasar alasan sebagai berikut:

i. Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Ti

dalam point 9 halaman 23 sampai dengan 

halaman 24 dan point 13.2, angka (2) 

halaman 31 sampai dengan halaman 32 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No. 

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait deng

daftar peralatan utama yang diajukan oleh 

masing-masing Terlapor dalam tender 

perkara a quo

bertentangan dengan seluruh fakta

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Terlapor 

III buktikan di bawah ini

ii. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam
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10, Tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,  

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

----------------------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait terdapat adanya 

persekongkolan horizontal dalam daftar 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor III pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang 

sama sekali tidak berdasar dan bukanlah 

merupakan suatu pelanggaran, berdasarkan 

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

Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Investigator 

dalam point 9 halaman 23 sampai dengan 

halaman 24 dan point 13.2, angka (2) 

halaman 31 sampai dengan halaman 32 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No. 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan penempatan 

daftar peralatan utama yang diajukan oleh 

masing Terlapor dalam tender 

a quo, sama, adalah dalil yang 

bertentangan dengan seluruh fakta-fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Terlapor 

ikan di bawah ini; ---------------------  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

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

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.” ----  

  

i, Standar 

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,  

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait terdapat adanya 

persekongkolan horizontal dalam daftar 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor III pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang 

sama sekali tidak berdasar dan bukanlah 

merupakan suatu pelanggaran, berdasarkan 

 

Bahwa Terlapor III telah mampu 

m Investigator 

dalam point 9 halaman 23 sampai dengan 

halaman 24 dan point 13.2, angka (2) 

halaman 31 sampai dengan halaman 32 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No. 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

an penempatan 

daftar peralatan utama yang diajukan oleh 

masing Terlapor dalam tender 

, sama, adalah dalil yang 

fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Terlapor 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

 

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

 



 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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iii. Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

“Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk me

peralatan/perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk

rincian kebutuhan alat minimal yaitu:

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam

Bulldozer 100-150HP 

Compressor 4000-6500 L/M 

Dump Truck 

Dump Truck 

Excavator 80-140 HP 

Generator Set 135 KVA

Motor Grader > 100 HP 

Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3 

Tandem Roller 6.8 T 

Vibratory Roller 5-8 T 

Water Tanker 3000-4500 L 4,000 

Concrete Pan Mixer 1.000 Liter

Concrete Breaker 20 M3/Jam

Truck Mixer (Agitator) 

iv. Sesuai dengan ketentuan

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (

peserta tender termasuk Terlapor III wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

III sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 
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Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

nakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ 

perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu: ---------  

Kapasitas Jumlah Alat Minimal 
(Unit) 

30,0 M3/Jam 1 

- 2 

5000,0- 2 

8 Ton 10 

10 Ton 15 

0,9 M3 4 

135 KVA 2 

- 4 

1,5 M3 4 

8,1 Ton 4 

7,1 Ton 4 

4,000 Liter 4 

1.000 Liter 1 

20 M3/Jam 1 

6 M3 10 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (ekspresiss verbis), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor III wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

III sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

 

Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut: 

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

nakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

nyediakan fasilitas/ 

perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

pekerjaan utama; dengan 

 

ketentuan 

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor III wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

III sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tuk memenuhi ketentuan Bab IV, 
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huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Doku

Secara Elektronik

v. Apabila peserta tender termasuk Terlapor 

III tidak mengajukan daftar peralatan 

sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

peserta tender tersebut termasuk Terlapor 

III, tidak memenuhi kualifikasi yang 

berakibat gugur dalam tender yang diikuti 

tersebut; --------------------------------

vi. Bahwa kesamaan daftar peralatan yang 

diajukan oleh para peserta tender haruslah 

dipandang sebagai suatu kewajaran karena 

mengacu pada

oleh bouwheer

Terlapor I; --------------------------------

Sehingga dengan demikian, bagaimana 

mungkin Terlapor III mengajukan 

peralatan diluar apa yang dipersyaratkan 

oleh Terlapor I, sementara faktanya daftar 

peralatan tersebut telah

urutannya sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Bab IV, huruf D, angka 10, 

tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik?

vii. Selain dari pada itu, perlu Terlapor III 

kemukakan juga bahwa oleh karena tim 

personil inti yang diajukan oleh Terlapor III 

hanya berjumlah 1 tim saja, maka Terlapor 

III juga mengajukan peralatan dengan 

jumlah minimal sesuai dengan ketentuan 

Bab IV, huruf D, angka 10, tentang 

Persyaratan Kualifikasi, Standar Doku

Pengadaan Secara Elektronik

viii. Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor III yang 
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huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik;  -----------------------------  

Apabila peserta tender termasuk Terlapor 

III tidak mengajukan daftar peralatan 

sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

ender tersebut termasuk Terlapor 

III, tidak memenuhi kualifikasi yang 

berakibat gugur dalam tender yang diikuti 

------------------------------------------  

Bahwa kesamaan daftar peralatan yang 

diajukan oleh para peserta tender haruslah 

dipandang sebagai suatu kewajaran karena 

mengacu pada ketentuan yang diwajibkan 

bouwheer atau dalam hal ini adalah 

----------------------------------------  

Sehingga dengan demikian, bagaimana 

mungkin Terlapor III mengajukan 

peralatan diluar apa yang dipersyaratkan 

oleh Terlapor I, sementara faktanya daftar 

peralatan tersebut telah ditentukan 

urutannya sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Bab IV, huruf D, angka 10, 

tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 

n Pengadaan Secara Elektronik? --  

Selain dari pada itu, perlu Terlapor III 

kemukakan juga bahwa oleh karena tim 

yang diajukan oleh Terlapor III 

hanya berjumlah 1 tim saja, maka Terlapor 

III juga mengajukan peralatan dengan 

jumlah minimal sesuai dengan ketentuan 

Bab IV, huruf D, angka 10, tentang 

Persyaratan Kualifikasi, Standar Dokumen 

Pengadaan Secara Elektronik; ----------------  

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor III yang 

  

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

men Pengadaan 

 

Apabila peserta tender termasuk Terlapor 

III tidak mengajukan daftar peralatan 

sesuai dengan ketentuan di atas, maka 

ender tersebut termasuk Terlapor 

III, tidak memenuhi kualifikasi yang 

berakibat gugur dalam tender yang diikuti 

 

Bahwa kesamaan daftar peralatan yang 

diajukan oleh para peserta tender haruslah 

dipandang sebagai suatu kewajaran karena 

ketentuan yang diwajibkan 

dalam hal ini adalah 

 

Sehingga dengan demikian, bagaimana 

mungkin Terlapor III mengajukan 

peralatan diluar apa yang dipersyaratkan 

oleh Terlapor I, sementara faktanya daftar 

ditentukan 

urutannya sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Bab IV, huruf D, angka 10, 

tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 

 

Selain dari pada itu, perlu Terlapor III 

kemukakan juga bahwa oleh karena tim 

yang diajukan oleh Terlapor III 

hanya berjumlah 1 tim saja, maka Terlapor 

III juga mengajukan peralatan dengan 

jumlah minimal sesuai dengan ketentuan 

Bab IV, huruf D, angka 10, tentang 

men 

 

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor III yang 
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mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pe

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan, sebagaimana secara tegas 

diatur dalam Ketentuan Pa

Undang-Undang No

menyatakan sebagai berikut: 

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang

undang ini adalah:

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang

atau --------------------------------

b. ....dst.” --------------------------------

ix. Hal tersebut, juga telah diperkuat dengan 

keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. Nindyo 

Pramono, S.H., M

angka 20 halaman 12 sampai dengan 13 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaan: Pasal 50 Undang

Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman Profesor 

seperti apa? --------------------------------

Jawaban: Hal

norma Undang

Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang

undangan yang berlaku. Jika seorang 

pelaku usaha melakukan perbuatan 

bersama-sama, contoh persyaratannya 

sama, spesifikasi
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mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan, sebagaimana secara tegas 

diatur dalam Ketentuan Pasal 50 huruf a 

Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

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

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-

undang ini adalah: ------------------------------  

Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

-----------------------------------------  

--------------------------------------  

Hal tersebut, juga telah diperkuat dengan 

keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. Nindyo 

H., M.S. pada angka 19 dan 

angka 20 halaman 12 sampai dengan 13 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut: ---  

Pertanyaan: Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman Profesor 

--------------------------------------  

Jawaban: Hal-hal yang dikecualikan dari 

norma Undang-Undang anti monopoli. 

Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jika seorang 

pelaku usaha melakukan perbuatan 

sama, contoh persyaratannya 

sama, spesifikasi tentang peralatan, tenaga 

 

mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

ngadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan, sebagaimana secara tegas 

sal 50 huruf a 

5 Tahun 1999, 

 

-

 

Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

undangan yang berlaku; 

 

 

Hal tersebut, juga telah diperkuat dengan 

keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. Nindyo 

S. pada angka 19 dan 

angka 20 halaman 12 sampai dengan 13 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

 

Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman Profesor 

 

l yang dikecualikan dari 

Undang anti monopoli. 

Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan 

-

undangan yang berlaku. Jika seorang 

pelaku usaha melakukan perbuatan 

sama, contoh persyaratannya 

tentang peralatan, tenaga 
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ahli, spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dalam tender, sama. Tapi kentuan 

ini adalah perintah atau mandat dari 

peraturan perundang

seperti itu maka tidak masuk dalam 

katergori bersekongkol. Kalau mau 

dimasukan ke dalam unsur kerjasama 

maka bisa masuk ke dalam unsur definisi 

kerjasama, beberapa pelaku usaha 

melakukan penawaran dengan peralatan 

yang sama, penentuan ahlinya sama. Tapi 

karena kesamaan ini karena menuruti 

perintah Undang

masuk. ........dst.

Pertanyaan: Apabila pelaku usaha dalam 

menentukan tenaga ahli, peralatan seperti 

ilustrasi di atas tadi mengikuti instruksi dari 

Pokja/PPK kemudian persyaratannya 

seperti diilustrasikan, apakah dikategorikan 

sebagai persekongkolan?

Jawaban: tidak masuk dalam kualifikasi 

persekongkolan karena dalam rangka 

memenuhi peraturan perundang

atau memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh bouwheer, panitia 

tender, SOP dst. Ada rujukannya ketentuan 

dari Pengguna Anggaran, pelaksanaan da

APBN/APBD. 

x. Selain dari pada itu, berdasarkan fakta

fakta persidangan, tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan telah melakukan 

komunikasi dengan mencocokan daftar 

peralatan yang dipersyaratkan oleh 

Terlapor I. --------------------------------

Berdasarkan fakta

atas, tidak ada satupun ketentuan undang

 

511 

SALINAN 

ahli, spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dalam tender, sama. Tapi kentuan 

ini adalah perintah atau mandat dari 

peraturan perundang-undangan, jika terjadi 

seperti itu maka tidak masuk dalam 

katergori bersekongkol. Kalau mau 

dimasukan ke dalam unsur kerjasama 

maka bisa masuk ke dalam unsur definisi 

kerjasama, beberapa pelaku usaha 

melakukan penawaran dengan peralatan 

yang sama, penentuan ahlinya sama. Tapi 

karena kesamaan ini karena menuruti 

perintah Undang-Undang maka tidak 

asuk. ........dst. --------------------------------  

Pertanyaan: Apabila pelaku usaha dalam 

menentukan tenaga ahli, peralatan seperti 

ilustrasi di atas tadi mengikuti instruksi dari 

Pokja/PPK kemudian persyaratannya 

seperti diilustrasikan, apakah dikategorikan 

sebagai persekongkolan? ----------------------  

aban: tidak masuk dalam kualifikasi 

persekongkolan karena dalam rangka 

memenuhi peraturan perundang-undangan 

atau memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh bouwheer, panitia 

tender, SOP dst. Ada rujukannya ketentuan 

dari Pengguna Anggaran, pelaksanaan dari 

APBN/APBD. ” -----------------------------------  

Selain dari pada itu, berdasarkan fakta-

fakta persidangan, tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan telah melakukan 

komunikasi dengan mencocokan daftar 

peralatan yang dipersyaratkan oleh 

----------------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, tidak ada satupun ketentuan undang-

  

ahli, spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dalam tender, sama. Tapi kentuan 

ini adalah perintah atau mandat dari 

undangan, jika terjadi 

seperti itu maka tidak masuk dalam 

katergori bersekongkol. Kalau mau 

dimasukan ke dalam unsur kerjasama 

maka bisa masuk ke dalam unsur definisi 

kerjasama, beberapa pelaku usaha 

melakukan penawaran dengan peralatan 

yang sama, penentuan ahlinya sama. Tapi 

karena kesamaan ini karena menuruti 

Undang maka tidak 

 

Pertanyaan: Apabila pelaku usaha dalam 

menentukan tenaga ahli, peralatan seperti 

ilustrasi di atas tadi mengikuti instruksi dari 

Pokja/PPK kemudian persyaratannya 

seperti diilustrasikan, apakah dikategorikan 

 

aban: tidak masuk dalam kualifikasi 

persekongkolan karena dalam rangka 

undangan 

atau memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh bouwheer, panitia 

tender, SOP dst. Ada rujukannya ketentuan 

ri 

 

-

fakta persidangan, tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan telah melakukan 

komunikasi dengan mencocokan daftar 

peralatan yang dipersyaratkan oleh 

 

di 

-
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Undang yang dilanggar oleh Terlapor III dalam 

mengajukan daftar peralatan, sehingga dugaan 

persekongkolan horizontal yang didugakan 

kepada Terlapor III oleh Tim Investigator terkait 

dengan penempatan daftar peral

yang sama dalam tender perkara 

dugaan yang tidak berdasar, yang oleh 

karenanya, demi hukum (

tersebut sama sekali tidak terbukti.

Sehingga dengan demikian 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT 

(Persero)/ Terlapor 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999

d. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Oleh Tim 

Investigator Terkait Dengan Tidak Mengajukan 

Sanggahan Harga Penawaran Terendah adalah 

Dugaan Yang Sangat Mengada

Sekali Tidak Berdasar Karena Faktanya

Sanggahan Bukanlah Suatu Hal Yang Wajib 

Dilakukan, Sehingga Dugaan Tersebut Sama 

Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengaj

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

dugaan yang sangat mengada

sekali tidak berdasar, berdasarkan dasar alasan 

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

i. Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dugaan tim 
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Undang yang dilanggar oleh Terlapor III dalam 

mengajukan daftar peralatan, sehingga dugaan 

persekongkolan horizontal yang didugakan 

kepada Terlapor III oleh Tim Investigator terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

yang sama dalam tender perkara a quo, adalah 

dugaan yang tidak berdasar, yang oleh 

karenanya, demi hukum (Ipso Jure) dugaan 

tersebut sama sekali tidak terbukti. --------------  

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Hutama Karya 

/ Terlapor III sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Oleh Tim 

Investigator Terkait Dengan Tidak Mengajukan 

Sanggahan Harga Penawaran Terendah adalah 

Dugaan Yang Sangat Mengada-Ada Dan Sama 

i Tidak Berdasar Karena Faktanya

Sanggahan Bukanlah Suatu Hal Yang Wajib 

Dilakukan, Sehingga Dugaan Tersebut Sama 

Sekali Tidak Terbukti. -------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

dugaan yang sangat mengada-ada dan sama 

sekali tidak berdasar, berdasarkan dasar alasan 

---------------------------------------  

Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dugaan tim 

 

Undang yang dilanggar oleh Terlapor III dalam 

mengajukan daftar peralatan, sehingga dugaan 

persekongkolan horizontal yang didugakan 

kepada Terlapor III oleh Tim Investigator terkait 

atan utama 

, adalah 

dugaan yang tidak berdasar, yang oleh 

) dugaan 

 

cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Hutama Karya 

sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Oleh Tim 

Investigator Terkait Dengan Tidak Mengajukan 

Sanggahan Harga Penawaran Terendah adalah 

Ada Dan Sama 

i Tidak Berdasar Karena Faktanya 

Sanggahan Bukanlah Suatu Hal Yang Wajib 

Dilakukan, Sehingga Dugaan Tersebut Sama 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

ukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

ada dan sama 

sekali tidak berdasar, berdasarkan dasar alasan 

 

Bahwa Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa dugaan tim 
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investigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta

maupun fak

persidangan, dimana akan Terlapor III 

buktikan di bawah ini

ii. Bahwa Proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/ Pokja tidak melanggar hukum dan 

telah sesuai dengan ketentuan

dalam prosed

dibuktikan dengan fakta bahwa Terlapor III 

merupakan peserta tender yang menang 

pada paket 2, karena harga penawaran 

yang diajukan oleh Terlapor III di posisi 

paling rendah dari penawar lainnya

iii. Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Stand

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terj

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

kata “dapat” menunjukkan bahwa suatu 

penyampaian sanggahan merupakan suatu 
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investigator dalam point 13.2, angka (3) 

laman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta-fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan Terlapor III 

buktikan di bawah ini; -------------------------  

Bahwa Proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/ Pokja tidak melanggar hukum dan 

telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam prosedur pengadaan. Hal itu 

dibuktikan dengan fakta bahwa Terlapor III 

merupakan peserta tender yang menang 

pada paket 2, karena harga penawaran 

yang diajukan oleh Terlapor III di posisi 

paling rendah dari penawar lainnya; --------  

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

-------------------------------------------  

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP” ---  

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

” menunjukkan bahwa suatu 

penyampaian sanggahan merupakan suatu 

  

investigator dalam point 13.2, angka (3) 

laman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah adalah dalil yang bertentangan 

fakta yang ada 

ta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan Terlapor III 

 

Bahwa Proses penetapan pemenang tender 

yang dilakukan oleh Terlapor I selaku 

Panitia/ Pokja tidak melanggar hukum dan 

ketentuan 

ur pengadaan. Hal itu 

dibuktikan dengan fakta bahwa Terlapor III 

merupakan peserta tender yang menang 

pada paket 2, karena harga penawaran 

yang diajukan oleh Terlapor III di posisi 

 

ar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

adinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

” menunjukkan bahwa suatu 

penyampaian sanggahan merupakan suatu 
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hak yang dimiliki oleh setiap peserta 

tender. Penyampaian sanggahan tersebut 

tidak diwajibkan 

Standar Dokumen Pengadaan.

Sehingga dengan demikian,  terlihat secara 

jelas dan tegas (

tindakan Terlapor III yang tidak 

mempergunakan 

menyampaikan sanggahan, bukanlah 

merupakan pelanggaran hukum dan 

bukan tindakan persekongkolan.

iv. Bahkan hal tersebut di atas, dinyatakan 

sendiri oleh ketera

oleh Tim Investigator yaitu Sdr. Raden Ari 

Widianto, S

halaman 28 sampai dengan halaman 29 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 24 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaan: menurut Ahli sanggahan Hak 

atau Kewajiban?

Jawaban: kalau peserta adalah hak, jadi 

dia mau sanggah boleh tidak sanggah juga 

boleh. Tetapi dari sisi pokja menjawab 

sanggahan adalah kewajiban.

Berdasarkan fakta

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

dugaan yang sangat mengada

sekali tidak berdasar, karena faktanya proses 

penetapan pemenang tender yang dilakukan 

oleh Terlapor I selaku Panitia/ Pokja telah 

sesuai dengan ketentuan

prosedur pengadaan, serta sanggahan 
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yang dimiliki oleh setiap peserta 

tender. Penyampaian sanggahan tersebut 

tidak diwajibkan oleh ketentuan Pasal 28.1 

Standar Dokumen Pengadaan. ---------------  

Sehingga dengan demikian,  terlihat secara 

elas dan tegas (Expressis Verbis) bahwa 

tindakan Terlapor III yang tidak 

mempergunakan haknya untuk 

menyampaikan sanggahan, bukanlah 

merupakan pelanggaran hukum dan 

bukan tindakan persekongkolan. ------------  

Bahkan hal tersebut di atas, dinyatakan 

sendiri oleh keterangan Ahli yang diajukan 

oleh Tim Investigator yaitu Sdr. Raden Ari 

Widianto, S.H., M.E., pada angka 70 

halaman 28 sampai dengan halaman 29 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 24 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut: ---  

ertanyaan: menurut Ahli sanggahan Hak 

atau Kewajiban? --------------------------------  

Jawaban: kalau peserta adalah hak, jadi 

dia mau sanggah boleh tidak sanggah juga 

boleh. Tetapi dari sisi pokja menjawab 

sanggahan adalah kewajiban.”  --------------  

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

aka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

dugaan yang sangat mengada-ada dan sama 

sekali tidak berdasar, karena faktanya proses 

netapan pemenang tender yang dilakukan 

oleh Terlapor I selaku Panitia/ Pokja telah 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 

prosedur pengadaan, serta sanggahan 

 

yang dimiliki oleh setiap peserta 

tender. Penyampaian sanggahan tersebut 

oleh ketentuan Pasal 28.1 

 

Sehingga dengan demikian,  terlihat secara 

) bahwa 

tindakan Terlapor III yang tidak 

untuk 

menyampaikan sanggahan, bukanlah 

merupakan pelanggaran hukum dan 

 

Bahkan hal tersebut di atas, dinyatakan 

ngan Ahli yang diajukan 

oleh Tim Investigator yaitu Sdr. Raden Ari 

E., pada angka 70 

halaman 28 sampai dengan halaman 29 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 24 Oktober 

 

ertanyaan: menurut Ahli sanggahan Hak 

 

Jawaban: kalau peserta adalah hak, jadi 

dia mau sanggah boleh tidak sanggah juga 

boleh. Tetapi dari sisi pokja menjawab 

 

fakta dan dasar hukum di 

aka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

ada dan sama 

sekali tidak berdasar, karena faktanya proses 

netapan pemenang tender yang dilakukan 

oleh Terlapor I selaku Panitia/ Pokja telah 

ketentuan dalam 

prosedur pengadaan, serta sanggahan 
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bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan, 

sehingga oleh karenanya, demi hukum (

Jure) dugaan t

terbukti.--------------------------------

Dengan demikian 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT 

(Persero)/ Terlapor 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999.

e. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

Terhadap Paket Tertentu Yang Ingi

Dimenangkan dan Agar Menjadi Perusahaan 

Pendamping Adalah Dugaan Yang Sangat 

Mengada-Ada Karena Faktanya Terlapor III 

Dalam Menyusun Harga Penawaran Telah 

Sesuai Dengan Perhitungan Yang Sebenarnya, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

Terbukti. --------------------------------

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan membuat harga 

penawaran menjadi efisien terhadap paket 

tertentu yang ingin dimenangkan adalah 

dugaan yang sangat mengada

dasar alasan sebagai berikut:

i. Terlapor III telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 

13.2, angka (4) halaman 33 sampai dengan 

halaman 39 Laporan Dugaan, yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 
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bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan, 

sehingga oleh karenanya, demi hukum (Ipso 

) dugaan tersebut sama sekali tidak 

------------------------------------------------  

Dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Hutama Karya 

/ Terlapor III sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

Terhadap Paket Tertentu Yang Ingin 

Dimenangkan dan Agar Menjadi Perusahaan 

Pendamping Adalah Dugaan Yang Sangat 

Ada Karena Faktanya Terlapor III 

Dalam Menyusun Harga Penawaran Telah 

Sesuai Dengan Perhitungan Yang Sebenarnya, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

-----------------------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan membuat harga 

penawaran menjadi efisien terhadap paket 

tertentu yang ingin dimenangkan adalah 

dugaan yang sangat mengada-ada, berdasarkan 

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

Terlapor III telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 

13.2, angka (4) halaman 33 sampai dengan 

halaman 39 Laporan Dugaan, yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

  

bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan, 

Ipso 

ersebut sama sekali tidak 

 

cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Hutama Karya 

sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

n 

Dimenangkan dan Agar Menjadi Perusahaan 

Pendamping Adalah Dugaan Yang Sangat 

Ada Karena Faktanya Terlapor III 

Dalam Menyusun Harga Penawaran Telah 

Sesuai Dengan Perhitungan Yang Sebenarnya, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan membuat harga 

penawaran menjadi efisien terhadap paket 

tertentu yang ingin dimenangkan adalah 

ada, berdasarkan 

 

Terlapor III telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 

13.2, angka (4) halaman 33 sampai dengan 

halaman 39 Laporan Dugaan, yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 
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membuat harga p

terhadap paket tertentu yang ingin 

dimenangkan adalah dalil yang 

bertentangan dengan seluruh fakta

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Ter

III buktikan di bawah ini

ii. Bahwa Terlapor III da

penawaran, sama sekali tidak mengetahui 

pada paket mana yang akan dimenangkan, 

karena sistem tender dilakukan secara 

online dan tidak terjadi pertemuan

pertemuan kecuali pada saat rapat 

penjelasan lapangan dan klarifikasi harga 

yang dilakuka

penawaran; --------------------------------

iii. Bahwa terjadinya perbedaan harga pada 

paket 1, 2, 3, dan 4 merupakan hal yang 

wajar, karena pada tiap

ditawarkan memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda berupa desain, kondisi 

lapangan, jarak angkut, s

material, alat dan 

perbedaan volume pekerjaan 

masing paket tersebut

iv. Adapun dasar perhitungan dalam 

penawaran pada 

unsur: --------------------------------

1) Harga material (85%) sangat 

dipengaruhi oleh sumber, jarak dan 

kondisi lapangan;

2) Harga Alat (9%); dan

3) Harga Upah (6%).

v. Bahwa dalam menentukan harga pada 

setiap paket, Terlapor III harus 

memperhitungkan besarnya 
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membuat harga penawaran menjadi efisien 

terhadap paket tertentu yang ingin 

dimenangkan adalah dalil yang 

bertentangan dengan seluruh fakta-fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Terlapor 

III buktikan di bawah ini; ---------------------  

Bahwa Terlapor III dalam mengajukan 

penawaran, sama sekali tidak mengetahui 

pada paket mana yang akan dimenangkan, 

karena sistem tender dilakukan secara 

dan tidak terjadi pertemuan-

pertemuan kecuali pada saat rapat 

penjelasan lapangan dan klarifikasi harga 

yang dilakukan setelah pemasukan harga 

--------------------------------------  

Bahwa terjadinya perbedaan harga pada 

paket 1, 2, 3, dan 4 merupakan hal yang 

wajar, karena pada tiap-tiap paket yang 

ditawarkan memiliki karakteristik yang 

beda berupa desain, kondisi 

lapangan, jarak angkut, sumber daya 

material, alat dan risiko serta adanya 

perbedaan volume pekerjaan di masing-

masing paket tersebut; ------------------------  

Adapun dasar perhitungan dalam 

penawaran pada Pay Item, terdiri dari 

--------------------------------------------  

Harga material (85%) sangat 

dipengaruhi oleh sumber, jarak dan 

si lapangan; -------------------------  

Harga Alat (9%); dan ----------------------  

Harga Upah (6%). -------------------------  

Bahwa dalam menentukan harga pada 

setiap paket, Terlapor III harus 

memperhitungkan besarnya risiko, kondisi 

 

enawaran menjadi efisien 

terhadap paket tertentu yang ingin 

dimenangkan adalah dalil yang 

fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

lapor 

 

lam mengajukan 

penawaran, sama sekali tidak mengetahui 

pada paket mana yang akan dimenangkan, 

karena sistem tender dilakukan secara 

-

pertemuan kecuali pada saat rapat 

penjelasan lapangan dan klarifikasi harga 

telah pemasukan harga 

 

Bahwa terjadinya perbedaan harga pada 

paket 1, 2, 3, dan 4 merupakan hal yang 

tiap paket yang 

ditawarkan memiliki karakteristik yang 

beda berupa desain, kondisi 

umber daya 

serta adanya 

-

 

Adapun dasar perhitungan dalam 

, terdiri dari 

 

Harga material (85%) sangat 

dipengaruhi oleh sumber, jarak dan 

 

 

 

Bahwa dalam menentukan harga pada 

setiap paket, Terlapor III harus 

, kondisi 
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lahan, sumber daya, transportasi, kondisi 

lalu lintas dan desain, sehingga harga yang 

ditetapkan adalah sebesar jumlah tertentu. 

Namun teknis menuangkan di dalam 

dokumen tender, penjabaran harga jumlah 

tertentu tersebut disebar pada tiap

item-item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

Terlapor III secara 

jadwal yang ditentukan

Dengan demikian, oleh karena jumlah 

volume dan harga satuan pada masing

masing paket adalah berbeda, maka total 

harga penawaran pada masing

paket memiliki harga penawaran yang 

berbeda, untuk 

vi. Bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

jumlah harga total penawaran Terlapor III 

antara satu paket dengan paket lain. 

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan 

perhitungan harga 

perbedaan; --------------------------------

vii. Bahwa terhadap dugaan 

yang mengarah pada nilai penawaran 

Terlapor III pada paket III yang melebihi 

HPS, akan secara terperinci Terlapor III 

jabarkan sebagai berikut:

1) Harga material utama yang tinggi

a) Harga Material Pasir beton, 

Agregat dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

Lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

berjarak 

proyek tender Paket 3 
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lahan, sumber daya, transportasi, kondisi 

lalu lintas dan desain, sehingga harga yang 

an adalah sebesar jumlah tertentu. 

Namun teknis menuangkan di dalam 

dokumen tender, penjabaran harga jumlah 

tertentu tersebut disebar pada tiap-tiap 

item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

III secara Online sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan; -----------------------  

Dengan demikian, oleh karena jumlah 

volume dan harga satuan pada masing-

masing paket adalah berbeda, maka total 

harga penawaran pada masing-masing 

paket memiliki harga penawaran yang 

berbeda, untuk item pekerjaan yang sama.  

Bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

jumlah harga total penawaran Terlapor III 

antara satu paket dengan paket lain. 

faktor tersebut mengakibatkan 

perhitungan harga satuan juga mengalami 

---------------------------------------  

Bahwa terhadap dugaan Tim Investigator 

yang mengarah pada nilai penawaran 

Terlapor III pada paket III yang melebihi 

HPS, akan secara terperinci Terlapor III 

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

arga material utama yang tinggi: -----  

Harga Material Pasir beton, 

Agregat dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

Lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

berjarak + 50 Km dari lokasi 

proyek tender Paket 3 – Jalan Sp. 

  

lahan, sumber daya, transportasi, kondisi 

lalu lintas dan desain, sehingga harga yang 

an adalah sebesar jumlah tertentu. 

Namun teknis menuangkan di dalam 

dokumen tender, penjabaran harga jumlah 

tiap 

item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

i dengan 

 

Dengan demikian, oleh karena jumlah 

-

masing paket adalah berbeda, maka total 

masing 

paket memiliki harga penawaran yang 

 

Bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

jumlah harga total penawaran Terlapor III 

antara satu paket dengan paket lain. 

faktor tersebut mengakibatkan 

satuan juga mengalami 

 

Tim Investigator 

yang mengarah pada nilai penawaran 

Terlapor III pada paket III yang melebihi 

HPS, akan secara terperinci Terlapor III 

 

 

Harga Material Pasir beton, 

Agregat dan batu kali yang 

merupakan material alam yang 

Lokasi sumber daya material 

tersebut berasal dari Cilegon yang 

50 Km dari lokasi 

Jalan Sp. 
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Muncul 

Otista, sehing

tersebut lebih t

Paket lainnya

b) Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam hari. 

Hal tersebut menghambat arus 

delivery

yang berdampak pada harga 

material pada paket tersebut.

2) Kondisi Lapangan pada Paket 3 

memiliki beban biaya dan 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

sebagai berikut:

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditan

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya-biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih s

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

spot-spot. Terdapat 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga 

menimbulkan tambahan biaya

3) Bahwa terhadap 

atas, Terlapor III dibeb

item-item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender.
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Muncul – Pamulang – Pajajaran –

Otista, sehingga harga material 

tersebut lebih tinggi dari harga 

Paket lainnya; -------------------------  

Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam hari. 

Hal tersebut menghambat arus 

delivery material sampai ke lokasi 

ng berdampak pada harga 

material pada paket tersebut. ------  

Kondisi Lapangan pada Paket 3 

memiliki beban biaya dan risiko yang 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

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

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

Lapangan yang ditandatangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

kerja juga diprediksi akan lebih sulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

spot. Terdapat risiko mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

sehingga hal itu juga akan 

menimbulkan tambahan biaya. --------  

Bahwa terhadap risiko tersebut di 

atas, Terlapor III dibebankan pada 

item analisis harga satuan pada 

harga penawaran dokumen tender. ----  

 

– 

ga harga material 

inggi dari harga 

 

Kondisi lalu lintas jalan menuju 

lokasi sangat padat sehingga 

pengangkutan material hanya 

dapat dilakukan pada malam hari. 

Hal tersebut menghambat arus 

material sampai ke lokasi 

ng berdampak pada harga 

 

Kondisi Lapangan pada Paket 3 

yang 

lebih besar dengan kondisi lapangan 

 

Lahan belum bebas 100% sesuai 

dengan Berita Acara Penjelasan 

datangani oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja dan 

para Terlapor, sehingga akan 

menunggu pembebasan lahan selesai, 

yang akan mengakibatkan timbulnya 

biaya tambahan (seperti biaya 

idle alat dan tenaga kerja). Metode 

ulit 

karena lahan yang dibebaskan bersifat 

mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat 

pembebasan lahan yang belum selesai, 

akan 

 

tersebut di 

ankan pada 

item analisis harga satuan pada 
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viii. Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor III pada paket III (seperti juga 

pada paket lainnya) merupakan hasil 

perhitungan yang sebenarnya dan 

merupakan hak Terlapor 

menyampaikan Nilai penawaran meskipun 

berada di atas

dengan keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. 

Nindyo Pramono, SH., MS. pada angka 11 

halaman 9 sampai dengan 10 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

tertanggal 15 Oktober 2018, yang 

menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaan: Dalam hukum persaingan 

usaha apakah terdapat aturan yang 

melarang peserta tender  untuk mengajukan 

harga penawaran melebihi HPS (Harga 

Perkiraan sendiri)?

Jawaban: Saat mahasiswa dulu saya 

dilingkungan kontraktor tender, saya 

bekerja ditempat saudara tua saya 

sekalipun berlatar belakang hukum tetapi 

kebetulan saya mendalami hukum bisnis. 

Saya memahami mengikuti tender 

dibeberapa kesempatan dan sampai 

sekarang yang saya pahami tentang 

pengertian harga perkiraan senidiri tidak 

berubah, baik dahulu di keppres 90 sampai 

sekarang di pepres tentang aturan tentang 

pengadaan barang dan jasa. Pengertian 

HPS yaitu patokan harga yang dibuat oleh 

pejabat pembuat komitmen

dengan nama bowheer atau pemimpin 

proyek, dengan survey secara teknis 

mengenai harga

dicocokan dengan spesifikasi item
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Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor III pada paket III (seperti juga 

pada paket lainnya) merupakan hasil 

perhitungan yang sebenarnya dan 

merupakan hak Terlapor III untuk tetap 

menyampaikan Nilai penawaran meskipun 

di atas HPS. hal ini diperkuat 

dengan keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. 

Nindyo Pramono, SH., MS. pada angka 11 

halaman 9 sampai dengan 10 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

gal 15 Oktober 2018, yang 

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

Pertanyaan: Dalam hukum persaingan 

usaha apakah terdapat aturan yang 

melarang peserta tender  untuk mengajukan 

harga penawaran melebihi HPS (Harga 

Perkiraan sendiri)? ------------------------------  

Jawaban: Saat mahasiswa dulu saya 

dilingkungan kontraktor tender, saya 

bekerja ditempat saudara tua saya 

sekalipun berlatar belakang hukum tetapi 

kebetulan saya mendalami hukum bisnis. 

Saya memahami mengikuti tender 

dibeberapa kesempatan dan sampai 

g yang saya pahami tentang 

pengertian harga perkiraan senidiri tidak 

berubah, baik dahulu di keppres 90 sampai 

sekarang di pepres tentang aturan tentang 

pengadaan barang dan jasa. Pengertian 

HPS yaitu patokan harga yang dibuat oleh 

pejabat pembuat komitmen dulu dikenal 

dengan nama bowheer atau pemimpin 

proyek, dengan survey secara teknis 

mengenai harga-harga yang bagus, 

dicocokan dengan spesifikasi item-item 

  

Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor III pada paket III (seperti juga 

pada paket lainnya) merupakan hasil 

perhitungan yang sebenarnya dan 

III untuk tetap 

menyampaikan Nilai penawaran meskipun 

HPS. hal ini diperkuat 

dengan keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. 

Nindyo Pramono, SH., MS. pada angka 11 

halaman 9 sampai dengan 10 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

gal 15 Oktober 2018, yang 

 

Pertanyaan: Dalam hukum persaingan 

usaha apakah terdapat aturan yang 

melarang peserta tender  untuk mengajukan 

harga penawaran melebihi HPS (Harga 

 

Jawaban: Saat mahasiswa dulu saya 

dilingkungan kontraktor tender, saya 

bekerja ditempat saudara tua saya 

sekalipun berlatar belakang hukum tetapi 

kebetulan saya mendalami hukum bisnis. 

Saya memahami mengikuti tender 

dibeberapa kesempatan dan sampai 

g yang saya pahami tentang 

pengertian harga perkiraan senidiri tidak 

berubah, baik dahulu di keppres 90 sampai 

sekarang di pepres tentang aturan tentang 

pengadaan barang dan jasa. Pengertian 

HPS yaitu patokan harga yang dibuat oleh 

dulu dikenal 

dengan nama bowheer atau pemimpin 

proyek, dengan survey secara teknis 

harga yang bagus, 

item 



   

halaman 318 dari 511

volume pekerjaan yang akan ditenderkan 

kemudian dibuat patokan harga yang 

dipakai dalam rangka penaw

patokan harga yang disebut HPS tersebut 

bersifat terbuka, yang bersifat rahasia yaitu 

item-item untuk menentukan jumlah 

menjadi harga perkiraan sendiri. Sejauh 

yang saya tahu tidak ada larangan 

kontraktor atau peserta tender untuk 

melakukan pe

dibawah HPS, karena pada dasarnya itu 

adalah hak dengan 

melampaui di atas harga HPS maka tidak 

menang tender, jika terindikasi adanya 

persekongkolan tender maka kembali 

merujuk kepada unsur pasal 22, dipenuhi 

atau tidak yang tadi saya katakan 

kumulatif. Kalau tidak, maka tidak ada 

persekongkolan. Dengan berbagai 

pertimbangan yang beralasan maka tidak 

ada larangan.

ix. Bahwa terhadap dugaan tim investigator 

selam persidangan, mengenai adanya item 

aspal yang berpengaruh

nilai penawaran adalah dalil yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan karena tim 

investigator tidak dapat membuktikan 

hubungan antara item aspal deng

penawaran Terlapor III

Faktanya, dalam membantah dugaan tim 

Investigator tersebu

mampu membuktikan melalui keterangan 

saksi fakta Sdr. Andi Fachriyanto dan 

pernyataan Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto  

yang bersesuaian, yang menyatakan bahwa 

item aspal beserta harga satuannya tidak 
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volume pekerjaan yang akan ditenderkan 

kemudian dibuat patokan harga yang 

dipakai dalam rangka penawaran tender, 

patokan harga yang disebut HPS tersebut 

bersifat terbuka, yang bersifat rahasia yaitu 

item untuk menentukan jumlah 

menjadi harga perkiraan sendiri. Sejauh 

yang saya tahu tidak ada larangan 

kontraktor atau peserta tender untuk 

melakukan penawaran di atas atau 

dibawah HPS, karena pada dasarnya itu 

adalah hak dengan risiko kalau menawar 

melampaui di atas harga HPS maka tidak 

menang tender, jika terindikasi adanya 

persekongkolan tender maka kembali 

merujuk kepada unsur pasal 22, dipenuhi 

tidak yang tadi saya katakan 

kumulatif. Kalau tidak, maka tidak ada 

persekongkolan. Dengan berbagai 

pertimbangan yang beralasan maka tidak 

ada larangan.” ----------------------------------  

Bahwa terhadap dugaan tim investigator 

selam persidangan, mengenai adanya item 

aspal yang berpengaruh pada perhitungan 

nilai penawaran adalah dalil yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan karena tim 

investigator tidak dapat membuktikan 

hubungan antara item aspal dengan nilai 

penawaran Terlapor III; ------------------------  

ya, dalam membantah dugaan tim 

nvestigator tersebut, Terlapor III telah 

mampu membuktikan melalui keterangan 

saksi fakta Sdr. Andi Fachriyanto dan 

pernyataan Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto  

yang bersesuaian, yang menyatakan bahwa 

item aspal beserta harga satuannya tidak 

 

volume pekerjaan yang akan ditenderkan 

kemudian dibuat patokan harga yang 

aran tender, 

patokan harga yang disebut HPS tersebut 

bersifat terbuka, yang bersifat rahasia yaitu 

item untuk menentukan jumlah 

menjadi harga perkiraan sendiri. Sejauh 

yang saya tahu tidak ada larangan 

kontraktor atau peserta tender untuk 

atau 

dibawah HPS, karena pada dasarnya itu 

kalau menawar 

melampaui di atas harga HPS maka tidak 

menang tender, jika terindikasi adanya 

persekongkolan tender maka kembali 

merujuk kepada unsur pasal 22, dipenuhi 

tidak yang tadi saya katakan 

kumulatif. Kalau tidak, maka tidak ada 

persekongkolan. Dengan berbagai 

pertimbangan yang beralasan maka tidak 

 

Bahwa terhadap dugaan tim investigator 

selam persidangan, mengenai adanya item 

pada perhitungan 

nilai penawaran adalah dalil yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan karena tim 

investigator tidak dapat membuktikan 

an nilai 

 

ya, dalam membantah dugaan tim 

t, Terlapor III telah 

mampu membuktikan melalui keterangan 

saksi fakta Sdr. Andi Fachriyanto dan 

pernyataan Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto  

yang bersesuaian, yang menyatakan bahwa 

item aspal beserta harga satuannya tidak 
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masuk dalam Rencana Anggaran Bia

(RAB) sehingga tidak diperhitungkan dalam 

total harga penawaran atau dengan kata 

lain sama sekali tidak mempengaruhi total 

harga penawaran. Keterangan tersebut 

Terlapor III kutip sebagai berikut:

1) Saksi fakta Sdr. Andi Fachriyanto 

pada angka 44 sampai d

52 halaman 10 sampai dengan 

halaman 11 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi, 

tertanggal 3 Oktober 2018:

“Pertanyaan:

hutama karya dan dok pemilihan 

tender a quo

hanya paket 2 pasar teneng, 

pertanyaan saya kenapa anda 

memasukan bahan aspal untuk 

keempat paket, padahal paket 

pakupatan palima, hasyim ashari tidak 

dibutuhkan?

Jawaban: Kalau tidak dibutuhkan 

nanti tidak akan terapakai dalam RAB

Pertanyaan: Kalau tidak dibutuhkan 

kenapa tidak disilang?

 Jawaban: mungkin karena item aspal 

itu lebih lengkap maka dimasukkan 

semua, meskipun nanti kenyataannya 

tidak dipakai. Karena dengan aspal 

item pekerjaan lebih lengkap kita pakai 

lebih lengkap

Pertanyaan: yang dijadikan acuan dok 

penawaran apakah dok panitia tender 

atau bukan kok ada pernyataan lebih 

lengkap?
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masuk dalam Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) sehingga tidak diperhitungkan dalam 

total harga penawaran atau dengan kata 

lain sama sekali tidak mempengaruhi total 

harga penawaran. Keterangan tersebut 

Terlapor III kutip sebagai berikut: -----------  

Saksi fakta Sdr. Andi Fachriyanto 

pada angka 44 sampai dengan angka 

52 halaman 10 sampai dengan 

halaman 11 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi, 

tertanggal 3 Oktober 2018: --------------  

Pertanyaan: Dari dokumen penawaran 

hutama karya dan dok pemilihan 

a quo yang menggunakan aspal 

hanya paket 2 pasar teneng, 

pertanyaan saya kenapa anda 

memasukan bahan aspal untuk 

keempat paket, padahal paket 

pakupatan palima, hasyim ashari tidak 

dibutuhkan? --------------------------------  

Jawaban: Kalau tidak dibutuhkan 

nanti tidak akan terapakai dalam RAB 

Pertanyaan: Kalau tidak dibutuhkan 

kenapa tidak disilang? -------------------  

Jawaban: mungkin karena item aspal 

itu lebih lengkap maka dimasukkan 

semua, meskipun nanti kenyataannya 

tidak dipakai. Karena dengan aspal 

item pekerjaan lebih lengkap kita pakai 

lebih lengkap -------------------------------  

ertanyaan: yang dijadikan acuan dok 

penawaran apakah dok panitia tender 

atau bukan kok ada pernyataan lebih 

lengkap? ------------------------------------  

  

ya 

(RAB) sehingga tidak diperhitungkan dalam 

total harga penawaran atau dengan kata 

lain sama sekali tidak mempengaruhi total 

harga penawaran. Keterangan tersebut 

 

Saksi fakta Sdr. Andi Fachriyanto 

engan angka 

52 halaman 10 sampai dengan 

halaman 11 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi, 

 

Dari dokumen penawaran 

hutama karya dan dok pemilihan 

yang menggunakan aspal 

hanya paket 2 pasar teneng, 

pertanyaan saya kenapa anda 

memasukan bahan aspal untuk 

keempat paket, padahal paket 

pakupatan palima, hasyim ashari tidak 

 

Jawaban: Kalau tidak dibutuhkan 

 

Pertanyaan: Kalau tidak dibutuhkan 

 

Jawaban: mungkin karena item aspal 

itu lebih lengkap maka dimasukkan 

semua, meskipun nanti kenyataannya 

tidak dipakai. Karena dengan aspal 

item pekerjaan lebih lengkap kita pakai 

 

ertanyaan: yang dijadikan acuan dok 

penawaran apakah dok panitia tender 

atau bukan kok ada pernyataan lebih 
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Jawaban: yang disubmit kan sesuai 

dokumen penawaran, kalau tidak 

dipakai kan di RAB tidak masalah

Pertanyaan: kenapa kalau tidak 

dipakai/

tidak dihilangkan?

Jawaban:

merubah RAB

Pertanyaan:alat aspal mixing plant itu 

untuk apa?

Jawaban: untuk pekerjaan hotmix 

aspal --------------------------------

Pertanyaan: di pakupatan palima, 

pajajaran otista ada pekerjaan aspal?

Jawaban: tidak ada pekerjaan aspal

Pertanyaan: kenapa memasukan 

komponen barang yang tidak 

dibutuhkan dan dikasih harga?

Jawaban: Karena itu yang lebih 

lengkap 

Pertanyaan: untuk AMP dalam ke 4 

paket tender ini harganya sama dan 

justru sangat mahal dibanding

yang lain bagaimana penjelasannya?

Jawaban: itukan tidak dibutuhkan kan 

tidak berpengaruhi RAB

Pertanyaan: itu kan akan berpengaruh 

di skor akhir HPS anda, harga anda 

akan lebih tinggi dari HPS, bagaimana 

penjelasan saudara?

Jawaban: kalau dite

dipakai maka tidak akan berpengaruh 

terhadap RAB

2) Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 70 halaman 13 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 
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Jawaban: yang disubmit kan sesuai 

dokumen penawaran, kalau tidak 

dipakai kan di RAB tidak masalah -----  

Pertanyaan: kenapa kalau tidak 

dipakai/pelengkap kenapa harganya 

tidak dihilangkan? ------------------------  

Jawaban: karena itu tidak akan 

merubah RAB ------------------------------  

Pertanyaan:alat aspal mixing plant itu 

untuk apa? ---------------------------------  

Jawaban: untuk pekerjaan hotmix 

----------------------------------------  

Pertanyaan: di pakupatan palima, 

pajajaran otista ada pekerjaan aspal? -  

ban: tidak ada pekerjaan aspal --  

Pertanyaan: kenapa memasukan 

komponen barang yang tidak 

dibutuhkan dan dikasih harga? ---------  

Jawaban: Karena itu yang lebih 

 -------------------------------------  

Pertanyaan: untuk AMP dalam ke 4 

paket tender ini harganya sama dan 

justru sangat mahal dibanding peserta 

yang lain bagaimana penjelasannya?--  

Jawaban: itukan tidak dibutuhkan kan 

tidak berpengaruhi RAB ------------------  

Pertanyaan: itu kan akan berpengaruh 

di skor akhir HPS anda, harga anda 

akan lebih tinggi dari HPS, bagaimana 

penjelasan saudara?----------------------  

Jawaban: kalau ditempat lain tidak 

dipakai maka tidak akan berpengaruh 

terhadap RAB” -----------------------------  

Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 70 halaman 13 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

 

Jawaban: yang disubmit kan sesuai 

dokumen penawaran, kalau tidak 

 

Pertanyaan: kenapa kalau tidak 

pelengkap kenapa harganya 

 

karena itu tidak akan 

 

Pertanyaan:alat aspal mixing plant itu 

 

Jawaban: untuk pekerjaan hotmix 

 

Pertanyaan: di pakupatan palima, 

 

 

Pertanyaan: kenapa memasukan 

komponen barang yang tidak 

 

Jawaban: Karena itu yang lebih 

 

Pertanyaan: untuk AMP dalam ke 4 

paket tender ini harganya sama dan 

peserta 

 

Jawaban: itukan tidak dibutuhkan kan 

 

Pertanyaan: itu kan akan berpengaruh 

di skor akhir HPS anda, harga anda 

akan lebih tinggi dari HPS, bagaimana 

 

mpat lain tidak 

dipakai maka tidak akan berpengaruh 

 

Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 70 halaman 13 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 



 

 
 

No. Tahap

  
1 Pengumuman Prakualifikasi

2 Download Dokumen Kualifikasi

3 Upload Dokumen Prakualifikasi

4 Evaluasi Dokumen Kualifikasi

5 Pembuktian Kualifikasi

6 Penetapan Hasil Kualifikasi

7 
Pengumuman Hasil 
Prakualifikasi 

8 Masa Sanggah Prakualifikasi

9 Download Dokumen Pemilihan

10 Pemberian Penjelasan

11 Upload Dokumen Penawaran

12 
Pembukaan Dokumen 
Penawaran 

13 Evaluasi penawaran

14 
Upload Berita Acara Hasil 
Pelelangan 

15 Penetapan pemenang

16 Pengumuman Pemenang

17 Masa Sanggah Hasil Lelang
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Terlapor III, tertanggal 25 Oktober 

2018: --------------------------------

“Pertanyaan: mengapa tidak ada 

komponen 

memasukan harga aspal?

Jawaban: itu hanya daftar harga 

material, namun harga itu tidak akan 

dipakai di RAB.

x. Kemudian faktanya, Terlapor III pada saat 

itu tidak pernah bertemu secara langsung 

maupun tidak langsung pada saat proses 

tender dilaksanakan dengan pihak Terlapor 

II, Terlapor IV dan Terlapor V, berdasarkan 

fakta-fakta sebagai berikut:

Tahap Mulai 

    
Pengumuman Prakualifikasi 

03 Februari 2015 
17:00  

Download Dokumen Kualifikasi 
03 Februari 2015 

17:30  

Upload Dokumen Prakualifikasi 
04 Februari 2015 

09:00  

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 
18 Februari 2015 

15:30  

Pembuktian Kualifikasi 
02 Maret 2015 

09:00  

Penetapan Hasil Kualifikasi 
23 Maret 2015 

16:00  
Pengumuman Hasil 30 Maret 2015 

16:00  

Masa Sanggah Prakualifikasi 
31 Maret 2015 

09:00  

Download Dokumen Pemilihan 
31 Maret 2015 

09:05  

Pemberian Penjelasan 
02 April 2015 

13:00  

Upload Dokumen Penawaran 
10 April 2015 

14:15  
Pembukaan Dokumen 20 April 2015 

16:15  

Evaluasi penawaran 
22 April 2015 

16:15  

Upload Berita Acara Hasil 29 April 2015 
23:05  

Penetapan pemenang 
30 April 2015 

13:05  

Pengumuman Pemenang 
07 Mei 2015 

00:00  

Masa Sanggah Hasil Lelang 
08 Mei 2015 

09:00  
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Terlapor III, tertanggal 25 Oktober 

----------------------------------------  

Pertanyaan: mengapa tidak ada 

komponen pekerjaan aspal tapi 

memasukan harga aspal? ----------------  

Jawaban: itu hanya daftar harga 

material, namun harga itu tidak akan 

dipakai di RAB.” ---------------------------  

Kemudian faktanya, Terlapor III pada saat 

itu tidak pernah bertemu secara langsung 

maupun tidak langsung pada saat proses 

tender dilaksanakan dengan pihak Terlapor 

II, Terlapor IV dan Terlapor V, berdasarkan 

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

Sampai Terlapor I 
Terlapor II, 

IV, V

    10 Februari 
2015 16:00  

X X 

17 Februari 
2015 16:00  

X X 

18 Februari 
2015 15:30  

X X 

27 Februari 
2015 23:59  

X X 

22 Maret 2015 
15:45  

Klarifikasi X 

30 Maret 2015 
15:45  

X X 

31 Maret 2015 
09:00  

X X 

31 Maret 2015 
09:02  

X X 

19 April 2015 
23:00  

X X 

09 April 2015 
14:00  

Rapat 
penjelasan 
lapangan 

Rapat 
penjelasan 
lapangan

20 April 2015 
16:00  

X X 

21 April 2015 
16:00  

X X 

29 April 2015 
23:00  

Klarifikasi 
harga 

Klarifikasi 
harga

30 April 2015 
13:00  

X X 

06 Mei 2015 
23:59  

X X 

07 Mei 2015 
23:59  

X X 

12 Mei 2015 
16:00  

X X 

  

Terlapor III, tertanggal 25 Oktober 

 

Pertanyaan: mengapa tidak ada 

pekerjaan aspal tapi 

 

Jawaban: itu hanya daftar harga 

material, namun harga itu tidak akan 

 

Kemudian faktanya, Terlapor III pada saat 

itu tidak pernah bertemu secara langsung 

maupun tidak langsung pada saat proses 

tender dilaksanakan dengan pihak Terlapor 

II, Terlapor IV dan Terlapor V, berdasarkan 

 

Terlapor II, 
IV, V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat 
penjelasan 
lapangan 

 

 

Klarifikasi 
harga 

 

 

 

 



 

*Keterangan: X adalah tidak bertemu secara langsung maupun tidak langsung

18 
Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa 

19 Penandatanganan Kontrak
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*Keterangan: X adalah tidak bertemu secara langsung maupun tidak langsung

xi. Adapun hal-

diperkuat dengan keterangan Saksi fakta 

dibawah disumpah yang dilakukan dalam 

proses persidangan, yaitu Sdr. Foster 

Dulles T. Ambarita dan 

Terlapor III yaitu Sdr. Sigit Roestanto, yang 

menyatakan sebagai berikut:

1) Saksi fakta Sdr. Foster Dulles T. 

Ambarita pada angka 33 halaman 8 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 3 

Oktober 2018:

“Pertanyaan: PT 

berkomunikasi dengan sesama peserta 

tender?  

Jawaban: tidak pernah

2) Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 98 halaman 16 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Terlapor III, tertanggal 25 Oktober 

2018: --------------------------------

“Pertanyaan: apak

berkomunikasi dengan pihak

tersebut misalkan dalam penyusunan 

harga satuan?

Jawaban: tidak pernah, harga satuan 

kami hitung sendiri.

xii. Selain dari pada itu, selama proses 

persidangan tidak ada dalil tim 

tentang adanya kesepakatan antara 

peserta tender yang dapat dibuktikan. 

Sebaliknya seluruh pihak

Surat Penunjukan Penyedia 13 Mei 2015 
09:00  

Penandatanganan Kontrak 
19 Mei 2015 

09:00  
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*Keterangan: X adalah tidak bertemu secara langsung maupun tidak langsung 

-hal tersebut di atas, telah 

diperkuat dengan keterangan Saksi fakta 

dibawah disumpah yang dilakukan dalam 

proses persidangan, yaitu Sdr. Foster 

Dulles T. Ambarita dan Pernyataan 

Terlapor III yaitu Sdr. Sigit Roestanto, yang 

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

Saksi fakta Sdr. Foster Dulles T. 

Ambarita pada angka 33 halaman 8 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 3 

Oktober 2018: -----------------------------  

Pertanyaan: PT Hutama Karya pernah 

berkomunikasi dengan sesama peserta 

 -------------------------------------  

Jawaban: tidak pernah” ------------------  

Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 98 halaman 16 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Terlapor III, tertanggal 25 Oktober 

----------------------------------------  

Pertanyaan: apakah Terlapor pernah 

berkomunikasi dengan pihak-pihak 

tersebut misalkan dalam penyusunan 

harga satuan? -----------------------------  

Jawaban: tidak pernah, harga satuan 

kami hitung sendiri.” ----------------------  

Selain dari pada itu, selama proses 

ersidangan tidak ada dalil tim Investigator 

tentang adanya kesepakatan antara 

peserta tender yang dapat dibuktikan. 

Sebaliknya seluruh pihak-pihak yang 

15 Mei 2015 
16:00  

X X 

01 Juni 2015 
16:00  

X X 

 

hal tersebut di atas, telah 

diperkuat dengan keterangan Saksi fakta 

dibawah disumpah yang dilakukan dalam 

proses persidangan, yaitu Sdr. Foster 

Pernyataan 

Terlapor III yaitu Sdr. Sigit Roestanto, yang 

 

Saksi fakta Sdr. Foster Dulles T. 

Ambarita pada angka 33 halaman 8 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 3 

 

Hutama Karya pernah 

berkomunikasi dengan sesama peserta 

 

 

Terlapor III Sdr. Sigit Roestanto pada 

angka 98 halaman 16 Berita Acara 

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Terlapor III, tertanggal 25 Oktober 

 

ah Terlapor pernah 

pihak 

tersebut misalkan dalam penyusunan 

 

Jawaban: tidak pernah, harga satuan 

 

Selain dari pada itu, selama proses 

nvestigator 

tentang adanya kesepakatan antara 

peserta tender yang dapat dibuktikan. 

pihak yang 
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dihadirkan dalam persidangan baik saksi

saksi maupun para Terlapor, tidak ada 

satupun yang menyatakan melakukan 

komunikasi atau pertemua

atau bentuk kerjasama lain

melakukan persekongkolan

xiii. Bahwa dalam Laporan Dugaan, pada point 

13.2, angka (5) halaman 39, Tim 

Investigator juga menuduhkan adanya 

persekongkolan Terlapor III dengan cara 

menaikan harga penawaran agar menjadi

Perusaan Pendamping.

Dalil tersebut Terlapor III tolak karena 

sangat mengada

Komisi cermati, bahwa selama persidangan 

Tim Ivestigator tidak mempunyai bukti 

dokumen atau kesaksian yang dapat 

membuktikan adanya niat, motif, dan 

tujuan persekongkolan pada Terlapor III.

Sebaliknya dari penjelasan

Terlapor III di atas, yang telah didukung 

dengan bukti

yang kuat, Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa harga penawaran 

yang melebihi nilai HPS adala

pada perhitungan yang sesuai dan dapat 

dipertanggungjawabk

dugaan tim 

Peruhasaan Pendamping merupakan dalil 

yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh 

Majelis Komisi. 

Berdasarkan fakta

dalil tim investigator yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu 
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dihadirkan dalam persidangan baik saksi-

saksi maupun para Terlapor, tidak ada 

satupun yang menyatakan melakukan 

komunikasi atau pertemuan-pertemuan 

atau bentuk kerjasama lain dalam 

melakukan persekongkolan; ------------------  

Bahwa dalam Laporan Dugaan, pada point 

13.2, angka (5) halaman 39, Tim 

Investigator juga menuduhkan adanya 

persekongkolan Terlapor III dengan cara 

menaikan harga penawaran agar menjadi

Perusaan Pendamping. ------------------------  

Dalil tersebut Terlapor III tolak karena 

sangat mengada-ngada. Perlu Majelis 

Komisi cermati, bahwa selama persidangan 

Tim Ivestigator tidak mempunyai bukti 

dokumen atau kesaksian yang dapat 

membuktikan adanya niat, motif, dan 

rsekongkolan pada Terlapor III. --  

Sebaliknya dari penjelasan-penjelasan 

Terlapor III di atas, yang telah didukung 

dengan bukti-bukti serta keterangan saksi 

yang kuat, Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa harga penawaran 

yang melebihi nilai HPS adalah didasarkan 

pada perhitungan yang sesuai dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, 

dugaan tim Investigator mengenai 

Peruhasaan Pendamping merupakan dalil 

yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh 

Majelis Komisi.  ---------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

dalil tim investigator yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu 

  

-

saksi maupun para Terlapor, tidak ada 

satupun yang menyatakan melakukan 

pertemuan 

dalam 

 

Bahwa dalam Laporan Dugaan, pada point 

13.2, angka (5) halaman 39, Tim 

Investigator juga menuduhkan adanya 

persekongkolan Terlapor III dengan cara 

menaikan harga penawaran agar menjadi 

 

Dalil tersebut Terlapor III tolak karena 

ngada. Perlu Majelis 

Komisi cermati, bahwa selama persidangan 

Tim Ivestigator tidak mempunyai bukti 

dokumen atau kesaksian yang dapat 

membuktikan adanya niat, motif, dan 

 

penjelasan 

Terlapor III di atas, yang telah didukung 

bukti serta keterangan saksi 

yang kuat, Terlapor III telah mampu 

membuktikan bahwa harga penawaran 

h didasarkan 

pada perhitungan yang sesuai dan dapat 

an. Oleh karenanya, 

nvestigator mengenai 

Peruhasaan Pendamping merupakan dalil 

yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh 

 

di atas, maka 

dalil tim investigator yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu 
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dan agar menjadi perusahaan pendamping, 

demi hukum (Ipso Jure

terbukti. --------------------------------

Sehingga dengan demikian 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) untuk menyatakan PT 

Karya (Persero)/Terlapor 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur da

UU Nomor 5 Tahun 1999.

f. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan 

Adanya Persekongkolan Horizontal Terkait 

Dengan dugaan 

Arisan, merupakan dalil yang dibuat

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim 

Investigator. --------------------------------

Terlapor III menolak dengan tegas dalil tim 

Investigator selama proses persidangan, yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

dugaan Bid Rotation

berdasarkan fakta

i. Bahwa selama proses persidangan 

berlangsung, tim investiga

tidak dapat menunjukkan dokumen atau 

bentuk-bentuk komunikasi antara Para 

Terlapor yang bersepakat melakukan 

Rotation (Tender Arisan), maupun indikasi 

adanya persekongkolan. Dengan kata lain, 

dalil tim investigator tersebut hanyalah 

merupakan dalil yang kosong

Ketiadaaan bukti

disampaikan oleh Tim Investigator untuk 

mendukung dugaan 

dapat diabaikan dan haruslah menjadi 

pertimbangan bagi Majelis Komisi.
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dan agar menjadi perusahaan pendamping, 

Ipso Jure) sama sekali tidak 

-----------------------------------------------  

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) untuk menyatakan PT Hutama 

Terlapor III sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. -------------------------  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan 

Adanya Persekongkolan Horizontal Terkait 

Dengan dugaan Bid Rotation atau Tender 

Arisan, merupakan dalil yang dibuat-buat dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim 

------------------------------------------  

menolak dengan tegas dalil tim 

nvestigator selama proses persidangan, yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

Bid Rotation atau Arisan Tender,

berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -------  

Bahwa selama proses persidangan 

berlangsung, tim investigator sama sekali 

tidak dapat menunjukkan dokumen atau 

bentuk komunikasi antara Para 

Terlapor yang bersepakat melakukan Bid 

(Tender Arisan), maupun indikasi 

adanya persekongkolan. Dengan kata lain, 

dalil tim investigator tersebut hanyalah 

dalil yang kosong; ----------------  

Ketiadaaan bukti-bukti yang dapat 

disampaikan oleh Tim Investigator untuk 

mendukung dugaan Bid Rotation, tidak 

dapat diabaikan dan haruslah menjadi 

pertimbangan bagi Majelis Komisi. ----------  

 

dan agar menjadi perusahaan pendamping, 

li tidak 

 

cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Hutama 

sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan 

Adanya Persekongkolan Horizontal Terkait 

atau Tender 

buat dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim 

 

menolak dengan tegas dalil tim 

nvestigator selama proses persidangan, yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

atau Arisan Tender, 

 

Bahwa selama proses persidangan 

tor sama sekali 

tidak dapat menunjukkan dokumen atau 

bentuk komunikasi antara Para 

Bid 

(Tender Arisan), maupun indikasi 

adanya persekongkolan. Dengan kata lain, 

dalil tim investigator tersebut hanyalah 

 

bukti yang dapat 

disampaikan oleh Tim Investigator untuk 

, tidak 

dapat diabaikan dan haruslah menjadi 
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ii. Sebaliknya, Para Terlapor beserta dengan 

saksi-saksi fakta yang telah hadir dalam 

persidangan dihadapan Majelis Komisi, 

menyatakan tidak ada komunikasi apapun 

atara sesama Peserta Tender. Keterangan

keterangan tersebut tidak boleh diabaikan 

oleh Majelis Komisi, karena saksi

yang dihadirkan telah

dan telah sesuai dengan prinsip hukum 

“Unus testis nullus testis”.

demikian keterangan

para terlapor yang bersesuaian 

menyatakan tidak terdapat 

(Ternder Arisan) demi hukum (

adalah sah terbukti meyakinkan

iii. Bahwa dugaan mengenai 

haruslah dibuktikan melalui adanya 

kemenangan peserta tender 

tender-tender lain. Prinsip tersebut telah 

dengan jelas dinyatakan melalui 

keterangan Ahli yang diajukan sendiri oleh 

Tim Investigator yaitu Sdri. Dr. Siti Anisah, 

S.H., M.Hum., yang Terlapor III kutip 

sebagai berikut: 

“Pertanyaan: Apabila di dalam tender 

tersebut ada namanya Bid Rotation atau 

yang biasa kita kenal tender arisan, apakah  

bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan

Bid Rotation atau tender arisan menurut

sepengetahuan saudara ahli

Jawaban: ada beberapa cara dalam 

melakukan persekongkolan atau 

menghambat dalam memenangkan suatu 

tender, salah satunya dengan Bid Rotation 

atau bisa disebut dengan tender bergilir 

atau tender arisan, pola penawaranya 
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Sebaliknya, Para Terlapor beserta dengan 

saksi fakta yang telah hadir dalam 

persidangan dihadapan Majelis Komisi, 

menyatakan tidak ada komunikasi apapun 

atara sesama Peserta Tender. Keterangan-

keterangan tersebut tidak boleh diabaikan 

oleh Majelis Komisi, karena saksi-saksi 

yang dihadirkan telah diambil sumpahnya 

dan telah sesuai dengan prinsip hukum 

“Unus testis nullus testis”. Dengan 

demikian keterangan-keterangan saksi dan 

para terlapor yang bersesuaian 

menyatakan tidak terdapat Bid Rotation

(Ternder Arisan) demi hukum (ipso jure)

erbukti meyakinkan; ------------  

Bahwa dugaan mengenai Bid Rotation, 

haruslah dibuktikan melalui adanya 

kemenangan peserta tender a quo pada 

tender lain. Prinsip tersebut telah 

dengan jelas dinyatakan melalui 

keterangan Ahli yang diajukan sendiri oleh 

tigator yaitu Sdri. Dr. Siti Anisah, 

H., M.Hum., yang Terlapor III kutip 

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

Pertanyaan: Apabila di dalam tender 

tersebut ada namanya Bid Rotation atau 

yang biasa kita kenal tender arisan, apakah  

bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan

Bid Rotation atau tender arisan menurut

sepengetahuan saudara ahli? -----------------  

Jawaban: ada beberapa cara dalam 

melakukan persekongkolan atau 

menghambat dalam memenangkan suatu 

tender, salah satunya dengan Bid Rotation 

atau bisa disebut dengan tender bergilir 

tender arisan, pola penawaranya 

  

Sebaliknya, Para Terlapor beserta dengan 

saksi fakta yang telah hadir dalam 

persidangan dihadapan Majelis Komisi, 

menyatakan tidak ada komunikasi apapun 

-

keterangan tersebut tidak boleh diabaikan 

saksi 

diambil sumpahnya 

dan telah sesuai dengan prinsip hukum 

Dengan 

keterangan saksi dan 

para terlapor yang bersesuaian 

Bid Rotation 

) 

 

, 

haruslah dibuktikan melalui adanya 

pada 

tender lain. Prinsip tersebut telah 

dengan jelas dinyatakan melalui 

keterangan Ahli yang diajukan sendiri oleh 

tigator yaitu Sdri. Dr. Siti Anisah, 

H., M.Hum., yang Terlapor III kutip 

  

Pertanyaan: Apabila di dalam tender 

tersebut ada namanya Bid Rotation atau 

yang biasa kita kenal tender arisan, apakah  

bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan  

Bid Rotation atau tender arisan menurut 

 

Jawaban: ada beberapa cara dalam 

melakukan persekongkolan atau 

menghambat dalam memenangkan suatu 

tender, salah satunya dengan Bid Rotation 

atau bisa disebut dengan tender bergilir 

tender arisan, pola penawaranya 
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dalam tender dimana sebetulnya satu dari 

penawar setuju untuk menjadi penawar 

yang paling rendah, dalam hal ini penawar 

tender yang lain atau pemenang yang 

sudah ditentukan ini secara bersama

akan menawar setinggi

samapai pada giliranya untuk 

memenangkan tender, jadi seringkali tender 

arisan ini menetapkan adanya peserta 

bahwa mereka mendapatkan giliran dari 

apa yang sudah dimenangkan oleh satu 

dari pelaku usaha dalam suatu tender, 

dalam tender yang la

disepakati sebelum tender itu 

dilangsungkan atau diselenggarakan, dan 

ada juga cara salah satu pelaku usaha 

mengundurkan diri karena beralasan harga 

yang diajukan terlalu tinggi atau harga 

yang disepakati itu terlalu rendah sehingga 

dia keluar dari proses tender itu, tetapi 

pada suatu saat dia akan kembali lagi pada 

tender yang lain dengan peserta yang 

hampir sama atau bahkan sama dan dia 

akhirnya menang pada tender selanjutnya

iv. Faktanya, selama masa persidangan Tim 

Investigator hanya b

mendalilkan 

membuktikan secara otentik prinsip yang 

dinyatakan oleh Ahli Tim Investigator 

sendiri, yaitu adanya kemenangan

kemenangan Terlapor III beserta Peserta 

Tender lainnya yang saling berhu

dalam tender

Berdasarkan fakta

tim Investigator mengenai adanya 

(Tender Arisan) tidak terbukti secara sah dan 
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dalam tender dimana sebetulnya satu dari 

penawar setuju untuk menjadi penawar 

yang paling rendah, dalam hal ini penawar 

tender yang lain atau pemenang yang 

sudah ditentukan ini secara bersama-sama 

akan menawar setinggi-tingginya sebelum 

samapai pada giliranya untuk 

memenangkan tender, jadi seringkali tender 

arisan ini menetapkan adanya peserta 

bahwa mereka mendapatkan giliran dari 

apa yang sudah dimenangkan oleh satu 

dari pelaku usaha dalam suatu tender, 

dalam tender yang lain lagi, ini sudah 

disepakati sebelum tender itu 

dilangsungkan atau diselenggarakan, dan 

ada juga cara salah satu pelaku usaha 

mengundurkan diri karena beralasan harga 

yang diajukan terlalu tinggi atau harga 

yang disepakati itu terlalu rendah sehingga 

keluar dari proses tender itu, tetapi 

pada suatu saat dia akan kembali lagi pada 

tender yang lain dengan peserta yang 

hampir sama atau bahkan sama dan dia 

akhirnya menang pada tender selanjutnya”. 

Faktanya, selama masa persidangan Tim 

Investigator hanya berulang-ulang 

mendalilkan Bid Rotation tanpa 

membuktikan secara otentik prinsip yang 

dinyatakan oleh Ahli Tim Investigator 

sendiri, yaitu adanya kemenangan-

kemenangan Terlapor III beserta Peserta 

Tender lainnya yang saling berhubungan 

dalam tender-tender lain; ---------------------  

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dugaan 

nvestigator mengenai adanya Bid Rotation

(Tender Arisan) tidak terbukti secara sah dan 

 

dalam tender dimana sebetulnya satu dari 

penawar setuju untuk menjadi penawar 

yang paling rendah, dalam hal ini penawar 

tender yang lain atau pemenang yang 

sama 

ginya sebelum 

samapai pada giliranya untuk 

memenangkan tender, jadi seringkali tender 

arisan ini menetapkan adanya peserta 

bahwa mereka mendapatkan giliran dari 

apa yang sudah dimenangkan oleh satu 

dari pelaku usaha dalam suatu tender, 

in lagi, ini sudah 

disepakati sebelum tender itu 

dilangsungkan atau diselenggarakan, dan 

ada juga cara salah satu pelaku usaha 

mengundurkan diri karena beralasan harga 

yang diajukan terlalu tinggi atau harga 

yang disepakati itu terlalu rendah sehingga 

keluar dari proses tender itu, tetapi 

pada suatu saat dia akan kembali lagi pada 

tender yang lain dengan peserta yang 

hampir sama atau bahkan sama dan dia 

”.  

Faktanya, selama masa persidangan Tim 

ulang 

tanpa 

membuktikan secara otentik prinsip yang 

dinyatakan oleh Ahli Tim Investigator 

-

kemenangan Terlapor III beserta Peserta 

bungan 

 

maka dugaan 

Bid Rotation 

(Tender Arisan) tidak terbukti secara sah dan 
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menyakinkan, sehingga cukup dasar alasan 

Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim 

Investigator tersebut dan menyata

Terlapor III tidak melakukan persekongkolan.

Bertitik tolak dari fakta

hukum di atas, 

(Persero)/Terlapor 

membuktikan bahwa dalam memenangkan 

paket tender pembangunan jalan Palima 

Teneng (Paket 4)

adanya persekongkolan tender Horizontal 

antara PT Hutama Karya (Persero)

dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain)

yaitu Terlapor II, 

Sehingga dugaan pelanggaran persekongkolan 

tender horizontal yang dilakukan oleh 

PT Hutama Karya (Persero)

dengan pihak Terlapor 

dugaan yang sama sekali tidak memiliki dasar 

hukum. --------------------------------

Dengan demikian 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) yang memeriksa perkara 

menyatakan PT 

Terlapor III bukanlah pelaku usaha yang 

melakukan persekongkolan tender 

sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

14.2.3 PT Hutama Karya/ Terlapor 

Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal 

Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender.

a. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Alasan Pengguguran Para Peserta Tender 
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menyakinkan, sehingga cukup dasar alasan 

Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim 

Investigator tersebut dan menyatakan bahwa 

Terlapor III tidak melakukan persekongkolan. -  

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar 

hukum di atas, maka PT Hutama Karya 

Terlapor III sudah dapat 

membuktikan bahwa dalam memenangkan 

pembangunan jalan Palima – Ps. 

(Paket 4), sama sekali tidak terdapat 

adanya persekongkolan tender Horizontal 

Hutama Karya (Persero)/Terlapor III

dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain), 

 IV dan V.  ------------------------  

dugaan pelanggaran persekongkolan 

zontal yang dilakukan oleh 

Hutama Karya (Persero)/ Terlapor III

dengan pihak Terlapor II, IV dan V, adalah 

dugaan yang sama sekali tidak memiliki dasar 

-----------------------------------------------  

Dengan demikian cukup dasar dan alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) yang memeriksa perkara a quo untuk 

menyatakan PT Hutama Karya (Persero)/ 

bukanlah pelaku usaha yang 

melakukan persekongkolan tender 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 

Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------     

/ Terlapor III Juga Sama Sekali 

Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal 

Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender. ------------------------  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Alasan Pengguguran Para Peserta Tender 

  

menyakinkan, sehingga cukup dasar alasan 

Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim 

kan bahwa 

 

fakta dan dasar 

Hutama Karya 

sudah dapat 

membuktikan bahwa dalam memenangkan 

Ps. 

, sama sekali tidak terdapat 

adanya persekongkolan tender Horizontal 

III 

, 

 

dugaan pelanggaran persekongkolan 

zontal yang dilakukan oleh                       

III 

, adalah 

dugaan yang sama sekali tidak memiliki dasar 

 

cukup dasar dan alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

untuk 

/ 

bukanlah pelaku usaha yang 

melakukan persekongkolan tender 

Pasal 22 

     

Juga Sama Sekali 

Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal 

Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan 

 

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Alasan Pengguguran Para Peserta Tender 
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Bersifat Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan 

Prosedur Evaluasi Adalah Dugaan Yang Sangat 

Mengada-Ada Karena Faktanya Penetapan 

Pemenang Tender, Merupakan Kewenangan 

Dan Tanggung Jawab Dari Terlapor I, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan Vertikal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait

pengguguran para peserta tender bersifat 

subjektif dan tidak sesuai dengan prosedur 

evaluasi adalah dugaan yang sangat mengada

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

i. Perlu Terlapor III kemukakan bahwa 

dalam tender pengadaan yang menjadi 

objek perkara 

tahapan pra

untuk umum dan pesertanya memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti 

dan memenangkan tender tersebut

ii. Bahwa faktanya, dalam seluruh proses 

persidangan, tidak didapati alat bukti 

maupun keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Terlapor III telah 

melakukan persekongkolan dengan 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja dalam 

proses Pra Kualifikasi dan p

penetapan pemena

iii. Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Pra-Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

dari Terlapor I selaku Panitia/ Pokja

iv. Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan o

selaku Panitia/ Pokja telah sesuai dengan 
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Bersifat Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan 

Prosedur Evaluasi Adalah Dugaan Yang Sangat 

Ada Karena Faktanya Penetapan 

Pemenang Tender, Merupakan Kewenangan 

Dan Tanggung Jawab Dari Terlapor I, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.  

Dugaan persekongkolan Vertikal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

Investigator terkait dengan alasan 

pengguguran para peserta tender bersifat 

subjektif dan tidak sesuai dengan prosedur 

evaluasi adalah dugaan yang sangat mengada-

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

Perlu Terlapor III kemukakan bahwa 

dalam tender pengadaan yang menjadi 

objek perkara a quo, telah dilakukan 

tahapan pra-kualifikasi yang dibuka 

untuk umum dan pesertanya memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti 

dan memenangkan tender tersebut; --------  

faktanya, dalam seluruh proses 

persidangan, tidak didapati alat bukti 

maupun keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Terlapor III telah 

melakukan persekongkolan dengan 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja dalam 

proses Pra Kualifikasi dan proses 

penetapan pemenang tender; ----------------  

Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

dari Terlapor I selaku Panitia/ Pokja; ------  

Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I 

selaku Panitia/ Pokja telah sesuai dengan 

 

Bersifat Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan 

Prosedur Evaluasi Adalah Dugaan Yang Sangat 

Ada Karena Faktanya Penetapan 

Pemenang Tender, Merupakan Kewenangan 

Dan Tanggung Jawab Dari Terlapor I, Sehingga 

 

Dugaan persekongkolan Vertikal yang 

didugakan kepada Terlapor III oleh Tim 

dengan alasan 

pengguguran para peserta tender bersifat 

subjektif dan tidak sesuai dengan prosedur 

-

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut: 

Perlu Terlapor III kemukakan bahwa 

dalam tender pengadaan yang menjadi 

, telah dilakukan 

kualifikasi yang dibuka 

untuk umum dan pesertanya memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti 

 

faktanya, dalam seluruh proses 

persidangan, tidak didapati alat bukti 

maupun keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Terlapor III telah 

melakukan persekongkolan dengan 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja dalam 

roses 

 

Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

 

Adapun evaluasi dan pengguguran 

leh Terlapor I 

selaku Panitia/ Pokja telah sesuai dengan 
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ketentuan-ket

pengadaan; 

v. Bahwa Terlapor III sama sekali tidak 

pernah berkomunikasi de

selaku Panitia/

Evaluasi dan pengguguran penilaian dan 

Terlapor III sama sekali tidak pernah 

melakukan intervensi terh

selaku Panitia/

tidak ada satupun keterangan saksi 

ataupun Terlapor yang sesuai

tim Investigator

vi. Selain dari pada itu, Tim Investigasi sa

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III

Panitia/Pokja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang menyatakan 

Terlapor III terlibat dalam Persekon

Vertikal Dengan Terlapor I dengan alasan 

pengguguran para peserta tender bersifat 

subjektif dan tidak sesuai dengan prosedur 

evaluasi, hanyalah mengandalkan pada 

dugaan-dugaan dan asumsi

hanya mencari-cari kesalahan saja.

Sehingga oleh karenanya cukup 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa 

perkara a quo untuk menyatakan PT 

Karya (Persero)/ Terlapor 

usaha yang melakukan persekongkolan tender 

sebagaimana diatur dal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

b. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 
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ketentuan dalam prosedur 

 -------------------------------------  

Bahwa Terlapor III sama sekali tidak 

pernah berkomunikasi dengan Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja, terkait dengan 

Evaluasi dan pengguguran penilaian dan 

Terlapor III sama sekali tidak pernah 

melakukan intervensi terhadap Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja. Hal ini dibuktikan 

tidak ada satupun keterangan saksi 

ataupun Terlapor yang sesuai dengan dalil 

nvestigator; --------------------------------  

Selain dari pada itu, Tim Investigasi sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

Pokja. ----------------------------------  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang menyatakan 

Terlapor III terlibat dalam Persekongkolan 

Vertikal Dengan Terlapor I dengan alasan 

pengguguran para peserta tender bersifat 

subjektif dan tidak sesuai dengan prosedur 

evaluasi, hanyalah mengandalkan pada 

dugaan dan asumsi-asumsi, bahkan 

cari kesalahan saja. -------------  

eh karenanya cukup dasar dan 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa 

untuk menyatakan PT Hutama 

/ Terlapor III bukanlah pelaku 

usaha yang melakukan persekongkolan tender 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 

Undang Nomor 5 Tahun 1999.  --------   

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

  

entuan dalam prosedur 

 

Bahwa Terlapor III sama sekali tidak 

ngan Terlapor I 

Pokja, terkait dengan 

Evaluasi dan pengguguran penilaian dan 

Terlapor III sama sekali tidak pernah 

adap Terlapor I 

Pokja. Hal ini dibuktikan 

tidak ada satupun keterangan saksi 

dengan dalil 

 

ma 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

dan Terlapor I selaku 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang menyatakan 

gkolan 

Vertikal Dengan Terlapor I dengan alasan 

pengguguran para peserta tender bersifat 

subjektif dan tidak sesuai dengan prosedur 

evaluasi, hanyalah mengandalkan pada 

asumsi, bahkan 

 

dasar dan 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa 

Hutama 

bukanlah pelaku 

usaha yang melakukan persekongkolan tender 

am ketentuan Pasal 22 

   

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 
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Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Adanya Peserta Tender Yang Digugurkan, 

Tidak Mendapatkan Klarifikasi 

Selaku Panitia/ Pokja Dan Tidak Memiliki 

Kesempatan Untuk Melakukan Sanggahan 

Adalah Dugaan Yang Berasumsi Dan Tidak 

Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Peserta Tender Yang Digugurkan 

Telah Mendapatkan Kesempatan Yang Sama, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

Terbukti. --------------------------------

Dugaan persekongkolan vertikal  yang 

didugakan kepada terlapor iii terkait dengan 

adanya peserta tender yang digugurkan, tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja 

dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan adalah dugaan yang 

berasumsi dan tidak berdasarkan fakta yang 

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

i. Bahwa evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan 

selaku Panitia/

ketentuan-ket

pengadaan; 

ii. Adapun sehubungan

terhadap pe

Terlapor I telah memberikan kesem

untuk melakukan sanggahan

iii. Faktanya, diantara peserta tender yang 

gugur pada saat pra kualifikasi, PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

telah mengajukan haknya untuk 

melakukan sanggahan kepada Terlapor I, 

sebagaimana diperkuat dengan 

keterangan saksi dibawah sumpah yang 
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Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Adanya Peserta Tender Yang Digugurkan, 

Tidak Mendapatkan Klarifikasi Dari Terlapor 

Selaku Panitia/ Pokja Dan Tidak Memiliki 

Kesempatan Untuk Melakukan Sanggahan 

Adalah Dugaan Yang Berasumsi Dan Tidak 

Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Peserta Tender Yang Digugurkan 

Telah Mendapatkan Kesempatan Yang Sama, 

ugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

----------------------------------------------  

Dugaan persekongkolan vertikal  yang 

didugakan kepada terlapor iii terkait dengan 

adanya peserta tender yang digugurkan, tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja 

dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan adalah dugaan yang 

berasumsi dan tidak berdasarkan fakta yang 

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

Bahwa evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja telah sesuai dengan 

ketentuan dalam prosedur 

 -------------------------------------  

Adapun sehubungan dengan pengguguran 

terhadap peserta tender yang digugurkan, 

Terlapor I telah memberikan kesempatan 

untuk melakukan sanggahan; ---------------  

Faktanya, diantara peserta tender yang 

gugur pada saat pra kualifikasi, PT 

bangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

telah mengajukan haknya untuk 

melakukan sanggahan kepada Terlapor I, 

sebagaimana diperkuat dengan 

keterangan saksi dibawah sumpah yang 

 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Dengan 

Adanya Peserta Tender Yang Digugurkan, 

Dari Terlapor 

Selaku Panitia/ Pokja Dan Tidak Memiliki 

Kesempatan Untuk Melakukan Sanggahan 

Adalah Dugaan Yang Berasumsi Dan Tidak 

Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Peserta Tender Yang Digugurkan 

Telah Mendapatkan Kesempatan Yang Sama, 

ugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

 

Dugaan persekongkolan vertikal  yang 

didugakan kepada terlapor iii terkait dengan 

adanya peserta tender yang digugurkan, tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja 

dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan adalah dugaan yang 

berasumsi dan tidak berdasarkan fakta yang 

ada, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut: 

Bahwa evaluasi dan pengguguran 

oleh Terlapor I 

Pokja telah sesuai dengan 

ntuan dalam prosedur 

 

dengan pengguguran 

a tender yang digugurkan, 

patan 

 

Faktanya, diantara peserta tender yang 

gugur pada saat pra kualifikasi, PT 

bangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

telah mengajukan haknya untuk 

melakukan sanggahan kepada Terlapor I, 

sebagaimana diperkuat dengan 

keterangan saksi dibawah sumpah yang 



 

 
 

halaman 331 dari 511

diperiksa dalam proses persid

Sdr. Abdullah Sigit

Adapun keterangan Sdr. A

tercantum pada angka 23 sampai dengan 

26 halaman 8 sampai dengan halaman 9 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, tertanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan sebagai 

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

“Pertanyaan: 

submit semua dokumen?

Jawaban: kami diberitahu via website 

bahwa perusahaan kami gugur, saya 

sampaikan ke manajemen. Kami 

menyiapkan sanggahan pada saat itu.

Pertanyaan: kapan sanggahan tersebut 

disampaikan?

Jawaban: 31 Maret 

ke Panitia. --------------------------------

Pertanyaan: kapan jawaban dari panitia 

keluar? --------------------------------

Jawaban: Panitia menjawab pada bulan 

April 2015 (tidak ada tanggal pastinya 

pada dokumen)

Pertanyaan: apakah dokumen sanggahan 

dan jawaban tsb disampaikan pada proses 

penyelidikan? Mohon ditunjukkan 

kehadapan Majelis Komisi.

Jawaban: sudah pernah disampaikan copy 

sanggahan dan jawaban kepada tim 

penyelidik.”  

iv. Adapun antara dalil tim 

menuduh Terlapor I tidak memberikan 

kesempatan sanggahan kepada para 

peserta tender yang gugur, dengan status 
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diperiksa dalam proses persidangan yaitu 

Sdr. Abdullah Sigit; ----------------------------  

Adapun keterangan Sdr. Abdullah Sigit 

tercantum pada angka 23 sampai dengan 

26 halaman 8 sampai dengan halaman 9 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, tertanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan sebagai 

------------------------------------------  

Pertanyaan: apa hasil evaluasi setelah 

submit semua dokumen? ---------------------------  

Jawaban: kami diberitahu via website 

bahwa perusahaan kami gugur, saya 

sampaikan ke manajemen. Kami 

menyiapkan sanggahan pada saat itu. -----  

Pertanyaan: kapan sanggahan tersebut 

disampaikan? ----------------------------------  

Jawaban: 31 Maret 2015 kami sampaikan 

---------------------------------------  

Pertanyaan: kapan jawaban dari panitia 

-------------------------------------------  

Jawaban: Panitia menjawab pada bulan 

April 2015 (tidak ada tanggal pastinya 

pada dokumen) ---------------------------------  

Pertanyaan: apakah dokumen sanggahan 

dan jawaban tsb disampaikan pada proses 

dikan? Mohon ditunjukkan 

kehadapan Majelis Komisi. -------------------  

Jawaban: sudah pernah disampaikan copy 

sanggahan dan jawaban kepada tim 

”   ------------------------------------  

Adapun antara dalil tim Investigator yang 

menuduh Terlapor I tidak memberikan 

kesempatan sanggahan kepada para 

ta tender yang gugur, dengan status 

  

angan yaitu 

 

bdullah Sigit 

tercantum pada angka 23 sampai dengan 

26 halaman 8 sampai dengan halaman 9 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, tertanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan sebagai 

 

apa hasil evaluasi setelah 

 

Jawaban: kami diberitahu via website 

bahwa perusahaan kami gugur, saya 

sampaikan ke manajemen. Kami 

 

Pertanyaan: kapan sanggahan tersebut 

 

2015 kami sampaikan 

 

Pertanyaan: kapan jawaban dari panitia 

 

Jawaban: Panitia menjawab pada bulan 

April 2015 (tidak ada tanggal pastinya 

 

Pertanyaan: apakah dokumen sanggahan 

dan jawaban tsb disampaikan pada proses 

dikan? Mohon ditunjukkan 

 

Jawaban: sudah pernah disampaikan copy 

sanggahan dan jawaban kepada tim 

 

nvestigator yang 

menuduh Terlapor I tidak memberikan 

kesempatan sanggahan kepada para 

ta tender yang gugur, dengan status 
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pemenang Terlapor III adalah dalil yang 

tidak berdasar, karena jikapun Terlapor I 

terbukti lalai, maka kelalaian Terlapor I 

tersebut, tidak bisa 

Terlapor III; 

v. Selain dari pada itu, tindakan Terlapor II

yang tidak memberikan sanggahan 

didasarkan pada proses penetapan 

pemenang tender yang dilakukan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

pengadaan, karena faktanya Terlapor III 

sebagai pihak yang mengajukan harga 

penawaran paling rendah pada paket 2 

telah memenangk

tersebut; --------------------------------

vi. Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan 

sebagai berikut:

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, me

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan 

dengan disertai bukti terjadinya 

penyimpangan dan dapat ditembuskan 

secara offline (diluar aplikasi SPSE) kepada 

PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana 

tercantum dalam

vii. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

(Expressis Verbis

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 
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pemenang Terlapor III adalah dalil yang 

tidak berdasar, karena jikapun Terlapor I 

terbukti lalai, maka kelalaian Terlapor I 

tersebut, tidak bisa ditimpakan kepada 

 -------------------------------------  

Selain dari pada itu, tindakan Terlapor III 

yang tidak memberikan sanggahan 

didasarkan pada proses penetapan 

pemenang tender yang dilakukan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

pengadaan, karena faktanya Terlapor III 

sebagai pihak yang mengajukan harga 

waran paling rendah pada paket 2 

telah memenangkan tender pada paket 2 

-----------------------------------------  

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan 

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

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan 

dengan disertai bukti terjadinya 

penyimpangan dan dapat ditembuskan 

secara offline (diluar aplikasi SPSE) kepada 

PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana 

tercantum dalam LDP” ------------------------  

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

Expressis Verbis) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

 

pemenang Terlapor III adalah dalil yang 

tidak berdasar, karena jikapun Terlapor I 

terbukti lalai, maka kelalaian Terlapor I 

ditimpakan kepada 

 

I 

yang tidak memberikan sanggahan 

didasarkan pada proses penetapan 

pemenang tender yang dilakukan oleh 

Terlapor I selaku Panitia/ Pokja telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

pengadaan, karena faktanya Terlapor III 

sebagai pihak yang mengajukan harga 

waran paling rendah pada paket 2 

an tender pada paket 2 

  

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan 

 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

lalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan 

dengan disertai bukti terjadinya 

penyimpangan dan dapat ditembuskan 

secara offline (diluar aplikasi SPSE) kepada 

PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana 

 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 
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bukanlah suatu

dilakukan; --------------------------------

viii. Fakta selanjutnya, Terlapor III sama sekali 

tidak pernah berkomunikasi de

Terlapor I selaku Panitia/

dengan proses penetapan pemenang 

tender, kecuali pada saat rapat penjelasan 

lapangan dan klarifikasi 

ix. Selain dari pada itu, Terlapor III sama 

sekali tidak pernah melakukan intervensi 

terhadap Terlapor I selaku Panitia/

terkait dengan penetapan pemenang 

tender; --------------------------------

x. Faktanya Tim Investigasi sama sekali 

tidak dapat membuktikan dengan disertai 

fakta-fakta tentang adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

Panitia/ Pokja

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang menyatakan 

Terlapor III terlibat dalam Persekongkolan 

Vertikal dengan Terlapor I dengan alasan 

peserta tender yang digugurkan tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja 

dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

kesalahan saja. --------------------------------

c. Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Terlapor 

I Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyed
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bukanlah suatu kewajiban yang harus 

--------------------------------------  

Fakta selanjutnya, Terlapor III sama sekali 

tidak pernah berkomunikasi dengan 

Terlapor I selaku Panitia/Pokja, terkait 

dengan proses penetapan pemenang 

tender, kecuali pada saat rapat penjelasan 

lapangan dan klarifikasi harga; -------------  

Selain dari pada itu, Terlapor III sama 

sekali tidak pernah melakukan intervensi 

adap Terlapor I selaku Panitia/Pokja, 

terkait dengan penetapan pemenang 

-------------------------------------------  

Faktanya Tim Investigasi sama sekali 

tidak dapat membuktikan dengan disertai 

fakta tentang adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

Panitia/ Pokja. ---------------------------------  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang menyatakan 

Terlapor III terlibat dalam Persekongkolan 

dengan Terlapor I dengan alasan 

peserta tender yang digugurkan tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja 

dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-cari 

--------------------------------------  

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Terlapor 

I Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

  

wajiban yang harus 

  

Fakta selanjutnya, Terlapor III sama sekali 

ngan 

Pokja, terkait 

dengan proses penetapan pemenang 

tender, kecuali pada saat rapat penjelasan 

 

Selain dari pada itu, Terlapor III sama 

sekali tidak pernah melakukan intervensi 

Pokja, 

terkait dengan penetapan pemenang 

 

Faktanya Tim Investigasi sama sekali 

tidak dapat membuktikan dengan disertai 

fakta tentang adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor III dan Terlapor I selaku 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang menyatakan 

Terlapor III terlibat dalam Persekongkolan 

dengan Terlapor I dengan alasan 

peserta tender yang digugurkan tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja 

dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan, hanyalah 

dugaan dan 

cari 

 

Terlapor III Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor III Terkait Terlapor 

I Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

ia Yang Sudah 
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Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Adalah 

Tidak Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak 

Dari Terlapor I Selaku Panitia/Pokja.

Terlapor III menolak dengan tegas dalil Ti

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero)

Konstruksi Manggala Pratama

merupakan tanggun

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang  

menyatakan adanya Persekongkolan Vertikal 

karena Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

mengabaikan ketentuan pembukti

kualifikasi dengan tetap meminta dan 

menggugurkan penyedia yang sudah pernah 

mengerjakan pekerjaan sejenis hanyalah 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

kesalahan saja. --------------------------------

Bertitik tolak dari seluruh fakta

hukum di atas, maka demi hukum (

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara Vertikal dengan

Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

dan menentukan pemenang tender

dasar alasan bagi Majelis 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam Lapora
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Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Adalah 

Tidak Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak 

Dari Terlapor I Selaku Panitia/Pokja. ------------  

Terlapor III menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero), Tbk. dan PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.), 

merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja. ---   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang  

menyatakan adanya Persekongkolan Vertikal 

karena Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

mengabaikan ketentuan pembuktian 

kualifikasi dengan tetap meminta dan 

menggugurkan penyedia yang sudah pernah 

mengerjakan pekerjaan sejenis hanyalah 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-cari 

--------------------------------------  

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta dan dasar 

hukum di atas, maka demi hukum (Ipso Jure) 

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara Vertikal dengan

Terlapor I selaku Panitia/Pokja untuk mengatur 

dan menentukan pemenang tender, sehingga cukup 

dasar alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Adalah 

Tidak Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak 

 

m 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

dan PT Jaya 

), 

g jawab dan kewenangan 

   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

dugaan dari Tim Investigator yang  

menyatakan adanya Persekongkolan Vertikal 

karena Terlapor I selaku Panitia/Pokja 

an 

kualifikasi dengan tetap meminta dan 

menggugurkan penyedia yang sudah pernah 

mengerjakan pekerjaan sejenis hanyalah 

dugaan dan 

cari 

 

dasar 

) 

Terlapor III tidak pernah melakukan 

persekongkolan tender secara Vertikal dengan  

untuk mengatur 

, sehingga cukup 

Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

, untuk menolak seluruh 

n Dugaan 
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Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018. 

14.2.4 Terlapor III Tidak Pernah Mela

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

Timbulnya Kerugian Sebesar Rp3.479.303.000,

Terlapor III menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

yang terdapat pada point 13.

dengan halaman 41 dalam Lapora

Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal yang mengakibatkan

kerugian sebesar Rp3.479

empat ratus tujuh puluh semb

tiga ribu rupiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

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

a. Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

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

“Penawaran yang 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/ 

pokok atau penawaran bersyarat

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (

Facie) bahwa penentuan pemenang tender 

tidak hanya didasarkan pada harga penawaran 

saja, tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 
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Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018.  ------------------------------  

III Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

Timbulnya Kerugian Sebesar Rp3.479.303.000,00 -  

III menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

yang terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

dengan halaman 41 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00 (tiga miliar 

empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus 

upiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

-----------------------------------------------------  

Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

--------------------------------------  

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/ 

pokok atau penawaran bersyarat.”  --------------  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender 

tidak hanya didasarkan pada harga penawaran 

saja, tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga analisa dugaan 

erugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

  

I/2017, 

 

kukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

 

III menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

4 halaman 40 sampai 

n Dugaan 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

timbulnya 

ar 

ilan juta tiga ratus 

upiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

 

Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

 

memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/ 

 

.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender 

tidak hanya didasarkan pada harga penawaran 

saja, tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

analisa dugaan 

, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 



 

15. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (

15.1 Pengantar.

Sebelum masuk pada wilayah analisis yuridis terhadap Pasal 

22 UU Anti Monopoli sebagaimana ya

perbuatan PT

dalam perkara ini, kami terlebih dahulu merujuk kepada 

peraturan 

2 Tahun 2010 Tentang 

yang diterbitkan KPPU 
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penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

relevan, tidak berdasar dan tidak dapat 

dijadikan acuan dugaan kerugian

Bertitik tolak dari seluruh fakta

karena analisa dugaan adanya kerugian sebesar 

Rp3.479.303.000,00, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian, maka demi hukum (

dalil dugaan tim investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam Lapora

Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

ya menyatakan sebagai berikut (vide 

Pengantar. --------------------------------

Sebelum masuk pada wilayah analisis yuridis terhadap Pasal 

22 UU Anti Monopoli sebagaimana ya

perbuatan PT Brantas Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV 

dalam perkara ini, kami terlebih dahulu merujuk kepada 

peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU 

yang diterbitkan KPPU tahun 200
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penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

relevan, tidak berdasar dan tidak dapat 

dijadikan acuan dugaan kerugian. ---------------  

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta di atas, oleh 

aan adanya kerugian sebesar 

, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat 

dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian, maka demi hukum (Ipso Jure) 

dalil dugaan tim investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya. -------------------------------  

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

vide TIV.8); ------------------------  

---------------------------------------------------------------  

Sebelum masuk pada wilayah analisis yuridis terhadap Pasal 

22 UU Anti Monopoli sebagaimana yang dilekatkan pada 

Brantas Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV 

dalam perkara ini, kami terlebih dahulu merujuk kepada 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) Nomor 

Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli, 

2005 No. 4.4. hal 12: Hal-hal 

 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak 

relevan, tidak berdasar dan tidak dapat 

 

fakta di atas, oleh 

aan adanya kerugian sebesar 

, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat 

dan tidak dapat dijadikan acuan 

) 

dalil dugaan tim investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan 

, 

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

, untuk menolak seluruh 

n Dugaan 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor III tidak menjadi pihak Terlapor pada 

 

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

 

 

Sebelum masuk pada wilayah analisis yuridis terhadap Pasal 

ng dilekatkan pada 

Brantas Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV 

dalam perkara ini, kami terlebih dahulu merujuk kepada 

(“KPPU”) Nomor 

, 

hal 



 

 
 

yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya 

persekongkolan dalam tender, menyatakan:

“Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan 

menentukan telah terjadinya 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 persain

Berdasarkan pedoman di atas, dapat diartikan bahwa syarat 

utama dari kontek 

apakah para pelaku usaha pernah melakukan Pertemuan, 

Interaksi, dan komunikasi untuk bekerjasama dalam hal 

menentukan atau mengatur pemenang tender. 

Berdasarkan Putu

pelaksanaan tender oleh 

Interaksi, dan Komunikasi yang mengarah pada 

persekongkolan harus disertai dengan fakta bahwa pertemuan 

dapat mengakibatkan terjadinya kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan. Dan apabila tidak ditemukan bukti maka hal 

ters

Selanjutnya pada Putusan KPPU Nomor

disebutkan KPPU juga melihat kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan harus terjadi secara nyata dan didukung oleh 

saksi. 

Merujuk pada dua putusan di atas, sangat je

investigator dalam perkara ini harus dapat membuktikan 

adanya Pertemuan, Interaksi dan Komunikasi antar para 

peserta tender atau peserta tender dengan 

(Terlapor I)  yang mengarah pada persekongkolan, tetapi 

apabila pihak Investigat

syarat tersebut, maka kepada para pelaku usaha tidak dapat 

dianggap telah melakukan persekongkolan sebagaimana 

diatur 
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yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya 

persekongkolan dalam tender, menyatakan:

“Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan 

menentukan telah terjadinya 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”

Berdasarkan pedoman di atas, dapat diartikan bahwa syarat 

utama dari kontek rule of reason

apakah para pelaku usaha pernah melakukan Pertemuan, 

Interaksi, dan komunikasi untuk bekerjasama dalam hal 

menentukan atau mengatur pemenang tender. 

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor

pelaksanaan tender oleh YPF Maxus disebutkan Pertemuan, 

Interaksi, dan Komunikasi yang mengarah pada 

persekongkolan harus disertai dengan fakta bahwa pertemuan 

dapat mengakibatkan terjadinya kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan. Dan apabila tidak ditemukan bukti maka hal 

tersebut bukan merupakan persekongkolan.

elanjutnya pada Putusan KPPU Nomor

disebutkan KPPU juga melihat kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan harus terjadi secara nyata dan didukung oleh 

saksi.  --------------------------------

Merujuk pada dua putusan di atas, sangat je

investigator dalam perkara ini harus dapat membuktikan 

adanya Pertemuan, Interaksi dan Komunikasi antar para 

peserta tender atau peserta tender dengan 

(Terlapor I)  yang mengarah pada persekongkolan, tetapi 

apabila pihak Investigator tidak mampu membuktikan adanya 

syarat tersebut, maka kepada para pelaku usaha tidak dapat 

dianggap telah melakukan persekongkolan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli
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yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya 

persekongkolan dalam tender, menyatakan: ----------------------  

“Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam 

menentukan telah terjadinya 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 

gan usaha” -------------------------------------  

Berdasarkan pedoman di atas, dapat diartikan bahwa syarat 

rule of reason adalah dengan membuktikan 

apakah para pelaku usaha pernah melakukan Pertemuan, 

Interaksi, dan komunikasi untuk bekerjasama dalam hal 

menentukan atau mengatur pemenang tender.  ------------------  

san KPPU Nomor 08/KPPU-L/2001 tentang 

YPF Maxus disebutkan Pertemuan, 

Interaksi, dan Komunikasi yang mengarah pada 

persekongkolan harus disertai dengan fakta bahwa pertemuan 

dapat mengakibatkan terjadinya kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan. Dan apabila tidak ditemukan bukti maka hal 

ebut bukan merupakan persekongkolan. ---------------------  

elanjutnya pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2003 

disebutkan KPPU juga melihat kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan harus terjadi secara nyata dan didukung oleh 

--------------------------------------------------------------------  

Merujuk pada dua putusan di atas, sangat jelas jika tugas 

investigator dalam perkara ini harus dapat membuktikan 

adanya Pertemuan, Interaksi dan Komunikasi antar para 

peserta tender atau peserta tender dengan ULP/Pokja 

(Terlapor I)  yang mengarah pada persekongkolan, tetapi 

or tidak mampu membuktikan adanya 

syarat tersebut, maka kepada para pelaku usaha tidak dapat 

dianggap telah melakukan persekongkolan sebagaimana 

dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli. --------------------------  

  

yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya 

  

“Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu 

pembuktian dalam 

menentukan telah terjadinya 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 

 

Berdasarkan pedoman di atas, dapat diartikan bahwa syarat 

adalah dengan membuktikan 

apakah para pelaku usaha pernah melakukan Pertemuan, 

Interaksi, dan komunikasi untuk bekerjasama dalam hal 

 

L/2001 tentang 

YPF Maxus disebutkan Pertemuan, 

Interaksi, dan Komunikasi yang mengarah pada 

persekongkolan harus disertai dengan fakta bahwa pertemuan 

dapat mengakibatkan terjadinya kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan. Dan apabila tidak ditemukan bukti maka hal 

 

L/2003 

disebutkan KPPU juga melihat kerjasama untuk melakukan 

persekongkolan harus terjadi secara nyata dan didukung oleh 

 

las jika tugas 

investigator dalam perkara ini harus dapat membuktikan 

adanya Pertemuan, Interaksi dan Komunikasi antar para 

/Pokja 

(Terlapor I)  yang mengarah pada persekongkolan, tetapi 

or tidak mampu membuktikan adanya 

syarat tersebut, maka kepada para pelaku usaha tidak dapat 

dianggap telah melakukan persekongkolan sebagaimana 

 



 

Setelah mencermati seluruh dalil yang tertuang dalam LDP 

mulai dari ha

yang menyebutkan jika Terlapor IV telah melakukan 

pertemuan dengan Terlapor I dan/atau para terlapor lainnya.

Bahwa hal tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan 

fakta

mengikuti proses pemeriksaan lanjutan untuk perkara 

tidak terdapat satupun saksi baik yang diajukan oleh 

Investigator maupun yang diajukan oleh Para Terlapor yang 

menyebutkan jika Terlapor IV pernah melakukan pertemuan, 

interaksi da

Terlapor lainnya.  Atau dengan kata lain pihak Investigator 

tidak mampu membuktikan suatu perbuatan yang spesifik 

yang ditu

(Persero) selaku Terlapor IV dalam perkara i

Perlu kami sampaikan bahwa dengan tidak terungkapnya 

fakta yang membuktikan adanya Persekongkolan Tender 

untuk perkara 

bersandar pada indikasi

petunjuk atau bukti tidak langsung

prakteknya penggunaan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung untuk menentukan suatu tindakan persekongkolan 

merupakan hal yang tidak dilarang, akan tetapi Mahkamah 

Agung telah memberikan batasan penggunaan bukti petunjuk 

atau bukti tidak 

persekongkolan, melalui putusan No. 906 K/Pdt.Sus/2010, 

menurut Yuriprudensi tersebut  “persekongkolan tender 

dianggap terjadi jika ditemukan beberapa indikasi atau 

petunjuk atau bukti tidak langsung (

salin

lainnya”. 

Berangkat dari definisi di atas, dapat dipahami apabila suatu 

perkara yang hanya bersandar pada indikasi atau petunjuk 

atau bukti tidak langsung, tetapi apabila bukti tersebut tidak 

saling bers
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Setelah mencermati seluruh dalil yang tertuang dalam LDP 

mulai dari halaman 1 hingga 42 tidak terdapat satu dalilpun 

yang menyebutkan jika Terlapor IV telah melakukan 

pertemuan dengan Terlapor I dan/atau para terlapor lainnya.

Bahwa hal tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan 

fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaa

mengikuti proses pemeriksaan lanjutan untuk perkara 

tidak terdapat satupun saksi baik yang diajukan oleh 

Investigator maupun yang diajukan oleh Para Terlapor yang 

menyebutkan jika Terlapor IV pernah melakukan pertemuan, 

interaksi dan komunikasi dengan Terlapor I atau dengan Para 

Terlapor lainnya.  Atau dengan kata lain pihak Investigator 

tidak mampu membuktikan suatu perbuatan yang spesifik 

yang dituduhkan mengarah pada PT

(Persero) selaku Terlapor IV dalam perkara i

Perlu kami sampaikan bahwa dengan tidak terungkapnya 

fakta yang membuktikan adanya Persekongkolan Tender 

untuk perkara a quo, dikarenakan Investigator hanya 

bersandar pada indikasi-indikasi yang termaktub dalam bukti 

petunjuk atau bukti tidak langsung

prakteknya penggunaan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung untuk menentukan suatu tindakan persekongkolan 

merupakan hal yang tidak dilarang, akan tetapi Mahkamah 

Agung telah memberikan batasan penggunaan bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung dalam menentukan 

persekongkolan, melalui putusan No. 906 K/Pdt.Sus/2010, 

menurut Yuriprudensi tersebut  “persekongkolan tender 

dianggap terjadi jika ditemukan beberapa indikasi atau 

petunjuk atau bukti tidak langsung (

saling bersesuaian dengan beberapa peristiwa atau bukti 

lainnya”.  --------------------------------

Berangkat dari definisi di atas, dapat dipahami apabila suatu 

perkara yang hanya bersandar pada indikasi atau petunjuk 

atau bukti tidak langsung, tetapi apabila bukti tersebut tidak 

saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut tidak 
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Setelah mencermati seluruh dalil yang tertuang dalam LDP 

laman 1 hingga 42 tidak terdapat satu dalilpun 

yang menyebutkan jika Terlapor IV telah melakukan 

pertemuan dengan Terlapor I dan/atau para terlapor lainnya.  

Bahwa hal tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan 

fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, sebab setelah 

mengikuti proses pemeriksaan lanjutan untuk perkara a quo, 

tidak terdapat satupun saksi baik yang diajukan oleh 

Investigator maupun yang diajukan oleh Para Terlapor yang 

menyebutkan jika Terlapor IV pernah melakukan pertemuan, 

n komunikasi dengan Terlapor I atau dengan Para 

Terlapor lainnya.  Atau dengan kata lain pihak Investigator 

tidak mampu membuktikan suatu perbuatan yang spesifik 

duhkan mengarah pada PT Brantas Abipraya 

(Persero) selaku Terlapor IV dalam perkara ini. -------------------  

Perlu kami sampaikan bahwa dengan tidak terungkapnya 

fakta yang membuktikan adanya Persekongkolan Tender 

, dikarenakan Investigator hanya 

indikasi yang termaktub dalam bukti 

petunjuk atau bukti tidak langsung. Meskipun pada 

prakteknya penggunaan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung untuk menentukan suatu tindakan persekongkolan 

merupakan hal yang tidak dilarang, akan tetapi Mahkamah 

Agung telah memberikan batasan penggunaan bukti petunjuk 

langsung dalam menentukan 

persekongkolan, melalui putusan No. 906 K/Pdt.Sus/2010, 

menurut Yuriprudensi tersebut  “persekongkolan tender 

dianggap terjadi jika ditemukan beberapa indikasi atau 

petunjuk atau bukti tidak langsung (indirect evidence) yang 

g bersesuaian dengan beberapa peristiwa atau bukti 

----------------------------------------------------------------  

Berangkat dari definisi di atas, dapat dipahami apabila suatu 

perkara yang hanya bersandar pada indikasi atau petunjuk 

atau bukti tidak langsung, tetapi apabila bukti tersebut tidak 

esuaian satu sama lain, maka hal tersebut tidak 

 

Setelah mencermati seluruh dalil yang tertuang dalam LDP 

laman 1 hingga 42 tidak terdapat satu dalilpun 

yang menyebutkan jika Terlapor IV telah melakukan 

 

Bahwa hal tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan 

n, sebab setelah 

, 

tidak terdapat satupun saksi baik yang diajukan oleh 

Investigator maupun yang diajukan oleh Para Terlapor yang 

menyebutkan jika Terlapor IV pernah melakukan pertemuan, 

n komunikasi dengan Terlapor I atau dengan Para 

Terlapor lainnya.  Atau dengan kata lain pihak Investigator 

tidak mampu membuktikan suatu perbuatan yang spesifik 

Brantas Abipraya 

 

Perlu kami sampaikan bahwa dengan tidak terungkapnya 

fakta yang membuktikan adanya Persekongkolan Tender 

, dikarenakan Investigator hanya 

indikasi yang termaktub dalam bukti 

Meskipun pada 

prakteknya penggunaan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung untuk menentukan suatu tindakan persekongkolan 

merupakan hal yang tidak dilarang, akan tetapi Mahkamah 

Agung telah memberikan batasan penggunaan bukti petunjuk 

langsung dalam menentukan 

persekongkolan, melalui putusan No. 906 K/Pdt.Sus/2010, 

menurut Yuriprudensi tersebut  “persekongkolan tender 

dianggap terjadi jika ditemukan beberapa indikasi atau 

) yang 

g bersesuaian dengan beberapa peristiwa atau bukti 

 

Berangkat dari definisi di atas, dapat dipahami apabila suatu 

perkara yang hanya bersandar pada indikasi atau petunjuk 

atau bukti tidak langsung, tetapi apabila bukti tersebut tidak 

esuaian satu sama lain, maka hal tersebut tidak 



 

 
 

memenuhi klasifikasi persekongkolan sehingga segala dugaan 

harus ditolak.  

Selanjutnya, bersama ini kami sampaikan jika seluruh dalil

dalil yang telah kami nyatakan dalam 

Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV, atas Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli  sebagaimana 

tertuang dalam Surat Nomor: 20/R’nR/III/2018 tanggal 20 

Maret 2018; Bukti Surat atau Dokumen Terlapor IV, 

mutatis

dengan Kesimpulan ini dan 

hanya

ditujukan kepada Terlapor IV.

Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara ini dihadapan 

Majelis Komis

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam mengambil 

keputusan kelak, yaitu berupa:

15.1.1

15.1.2

NO NAMA SURAT ATAU DOKU
1 Akta Pendirian PT Brantas Abipraya (Persero).
2 Dokumen Kualifikasi.
3 Dokumen Pemilihan.
4 Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHPU) No. 027/ 3043099/ BAHPU/ 

Pokja BMTR 004/ULP/2015.
5 Dokumen daftar kuantitas dan harga 

Ashari Kota Tanggerang/Prov. Banten  Divisi 1 

6 Undangan klarifikasi harga penawaran dan tenaga ahli untuk ke
tertanggal 27 April 2018.

7 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 01) Nomor 
ADD 01.761/096.2/SPK/PJTJ
2015 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 142.985.400.000.00 T.A
2015-2016 

8 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak anak II (Addendum 02) Nomor 
ADD 02.761/096.2/SPK/PJTJ
22 Januari 2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten 
dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 75.909.710.000.00 T.A 
2016 
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memenuhi klasifikasi persekongkolan sehingga segala dugaan 

harus ditolak.   --------------------------------

Selanjutnya, bersama ini kami sampaikan jika seluruh dalil

dalil yang telah kami nyatakan dalam 

Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV, atas Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli  sebagaimana 

tertuang dalam Surat Nomor: 20/R’nR/III/2018 tanggal 20 

Maret 2018; Bukti Surat atau Dokumen Terlapor IV, 

mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Kesimpulan ini dan Materi dalam 

hanya berkaitan dengan dugaan 

ditujukan kepada Terlapor IV. --------------------------------

Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara ini dihadapan 

Majelis Komisi telah mengajukan alat bukti yang sepatutnya 

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam mengambil 

keputusan kelak, yaitu berupa: 

15.1.1 Saksi fakta, bernama: 

a. Djoko Soengkowo selaku Staf Estimator;

b. Febi Yusa Aldhy, Staf Divisi 1

15.1.2 Surat atau dokumen berupa:

NAMA SURAT ATAU DOKUMEN 
Akta Pendirian PT Brantas Abipraya (Persero).
Dokumen Kualifikasi. 
Dokumen Pemilihan. 
Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHPU) No. 027/ 3043099/ BAHPU/ 
Pokja BMTR 004/ULP/2015. 
Dokumen daftar kuantitas dan harga paket pembangunan Jalan Hasym 
Ashari Kota Tanggerang/Prov. Banten  Divisi 1 

Undangan klarifikasi harga penawaran dan tenaga ahli untuk ke
tertanggal 27 April 2018. 
Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 01) Nomor 

01.761/096.2/SPK/PJTJ-SMPPO/DBT/V/2015 tanggal 10 Desember 
2015 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 142.985.400.000.00 T.A

 
Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak anak II (Addendum 02) Nomor 
ADD 02.761/096.2/SPK/PJTJ-SMPPO/KTRK
22 Januari 2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten 
dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 75.909.710.000.00 T.A 
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memenuhi klasifikasi persekongkolan sehingga segala dugaan 

---------------------------------------------------------  

Selanjutnya, bersama ini kami sampaikan jika seluruh dalil-

dalil yang telah kami nyatakan dalam Tanggapan PT Brantas 

Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV, atas Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli  sebagaimana 

tertuang dalam Surat Nomor: 20/R’nR/III/2018 tanggal 20 

Maret 2018; Bukti Surat atau Dokumen Terlapor IV, secara 

ndis merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

Materi dalam kesimpulan ini 

berkaitan dengan dugaan Investigator yang khusus 

---------------------------------------  

Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara ini dihadapan 

i telah mengajukan alat bukti yang sepatutnya 

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam mengambil 

 -------------------------------------  

Saksi fakta, bernama:  -----------------------------------  

Djoko Soengkowo selaku Staf Estimator; --------  

Staf Divisi 1. ---------------------  

Surat atau dokumen berupa: ---------------------------  

Akta Pendirian PT Brantas Abipraya (Persero). 

Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHPU) No. 027/ 3043099/ BAHPU/ 

paket pembangunan Jalan Hasym 
Ashari Kota Tanggerang/Prov. Banten  Divisi 1 – 10. 

Undangan klarifikasi harga penawaran dan tenaga ahli untuk ke-4 paket, 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 01) Nomor 
SMPPO/DBT/V/2015 tanggal 10 Desember 

2015 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 142.985.400.000.00 T.A 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak anak II (Addendum 02) Nomor 
SMPPO/KTRK-2/BPJJ/DBT/I/2016 tanggal 

22 Januari 2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten 
dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 75.909.710.000.00 T.A 

  

memenuhi klasifikasi persekongkolan sehingga segala dugaan 

 

-

Tanggapan PT Brantas 

Abipraya (Persero) selaku Terlapor IV, atas Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli  sebagaimana 

tertuang dalam Surat Nomor: 20/R’nR/III/2018 tanggal 20 

secara 

ndis merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

ini 

nvestigator yang khusus 

 

Bahwa Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara ini dihadapan 

i telah mengajukan alat bukti yang sepatutnya 

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam mengambil 

 

 

 

 

 



 

9 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak  anak II (Addendum 03) Nomor 
ADD 03.761/001.5/SPK/PJTJ
tanggal 3 Agustus 2016
Banten dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa 
kontruksi (Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp.   
75.909.710.000.00. T.A 2016

10 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak  anak II 
ADD 04.761/096.2/SPK/PJTJ
2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk R
2014-2016 

11 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 05) Nomor 
ADD 05.761/096.2/SPK/PJTJ
2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Pe
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 108.340.432.000.00. T.A 
2014 – 2016.

12 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 06) Nomor 
ADD 06.761/096.2/SPK/PJTJ
2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 107.244.352.000. T.A 
2014-2016.

13 Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak 
ADD Final.761/147.2/SPK/PJ
antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT Brantas 
Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi (Pemborongan) 
Pekerjaan nilai kontrak 

14 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Serah Terima Pertama (PHO) Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Muncul Pamulang
Nomor Kontrak 761/096.2/SPK/PJTJ
kontrak 22 Mei 

15 Penetapan pemenang pelelangan pekerjaan preservasi rekontruksi jalan 
Probolinggo
September 2018.

16 Pengumuman pemenang pelelangan 
Pekerjaan Preservasi Rekontruksi Jalan Probolinggo
(SBSN) tanggal 19 September 2018.

17 Hasil evaluasi kualifikasi PT Brantas Abipraya. Sidoarjo
Purwosari-Malang

18 Hasil evaluasi 
Lamongan Gresik.

19 Data Personalia  (Tenaga ahli/ Teknis/ Terampil Badan Usaha) Group I 
Sidoarjo-Pandaan

20 Data personalia (Tenaga ahli/ Teknis/ Terampil Badan Usaha)
Probolinggo

Fotokopi Surat atau 

mengkonfirmasi penggunaan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama dalam 4 Paket tender dalam waktu yang bersamaan dan 

dinyatakan sebagai pemenang pada satu paket 

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terlapor IV 

disamping selalu hadir mengikuti jalannya pemeriksaan 
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Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak  anak II (Addendum 03) Nomor 
ADD 03.761/001.5/SPK/PJTJ-SMPPO/KTRK.2/BPJJ/DBT/VIII/2016 
tanggal 3 Agustus 2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi 
Banten dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa 
kontruksi (Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp.   
75.909.710.000.00. T.A 2016 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak  anak II 
ADD 04.761/096.2/SPK/PJTJ-SMPPO/DBT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 
2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk R

 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 05) Nomor 
ADD 05.761/096.2/SPK/PJTJ-SMPPO/DBT/X/2016 tanggal 19 Oktober 
2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 108.340.432.000.00. T.A 

2016. 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 06) Nomor 
ADD 06.761/096.2/SPK/PJTJ-SMPPO/DBT/XI/2016 tanggal 7 Novem
2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 107.244.352.000. T.A 

2016. 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak 
ADD Final.761/147.2/SPK/PJ-BSM/DBT/II/2017 tanggal 13 Febuari 2017 
antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT Brantas 
Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi (Pemborongan) 
Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 105.736.160.000.. TA APBD
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Serah Terima Pertama (PHO) Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Muncul Pamulang
Nomor Kontrak 761/096.2/SPK/PJTJ-SMPPO/DBT/V/2015. Tanggal 
kontrak 22 Mei 2015 APBD Multi years T.A 2015
Penetapan pemenang pelelangan pekerjaan preservasi rekontruksi jalan 
Probolinggo-Paiton-Situbondo Nomor: KU.03.01`
September 2018. 
Pengumuman pemenang pelelangan 20180919/POKJA
Pekerjaan Preservasi Rekontruksi Jalan Probolinggo
(SBSN) tanggal 19 September 2018. 
Hasil evaluasi kualifikasi PT Brantas Abipraya. Sidoarjo

Malang-Kepanjen. 
Hasil evaluasi kualifikasi kualifikasi PT Brantas Abipraya . Tuban
Lamongan Gresik. 
Data Personalia  (Tenaga ahli/ Teknis/ Terampil Badan Usaha) Group I 

Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen.
Data personalia (Tenaga ahli/ Teknis/ Terampil Badan Usaha)
Probolinggo-Paiton-Situbondo. 

Fotokopi Surat atau Dokumen Pra Kualifikasi

mengkonfirmasi penggunaan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama dalam 4 Paket tender dalam waktu yang bersamaan dan 

dinyatakan sebagai pemenang pada satu paket 

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terlapor IV 

disamping selalu hadir mengikuti jalannya pemeriksaan 
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Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak  anak II (Addendum 03) Nomor 
SMPPO/KTRK.2/BPJJ/DBT/VIII/2016 

antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi 
Banten dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa 
kontruksi (Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp.   

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak  anak II (Addendum 04) Nomor 
SMPPO/DBT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 

2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 142.985.468.000.00. T.A 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 05) Nomor 
SMPPO/DBT/X/2016 tanggal 19 Oktober 

2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
rsero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 

(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 108.340.432.000.00. T.A 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum 06) Nomor 
SMPPO/DBT/XI/2016 tanggal 7 November 

2016 antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT 
Brantas Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi 
(Pemborongan) Pekerjaan nilai kontrak induk Rp. 107.244.352.000. T.A 

Addendum surat perjanjian kerja/ Kontrak Induk (Addendum Final) Nomor 
BSM/DBT/II/2017 tanggal 13 Febuari 2017 

antara Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT Brantas 
Abipraya (Persero) untuk melaksanakan jasa kontruksi (Pemborongan) 

induk Rp. 105.736.160.000.. TA APBD-P 2016. 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Serah Terima Pertama (PHO) Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Muncul Pamulang-Pajajaran Otista, 

SMPPO/DBT/V/2015. Tanggal 
2015 APBD Multi years T.A 2015-2016. 

Penetapan pemenang pelelangan pekerjaan preservasi rekontruksi jalan 
Situbondo Nomor: KU.03.01`-Mn/1319 Tanggal 14 

20180919/POKJA-WIL-ISBSN/PPS/01 
Pekerjaan Preservasi Rekontruksi Jalan Probolinggo-Paiton-Situbondo 

Hasil evaluasi kualifikasi PT Brantas Abipraya. Sidoarjo-Pandaan-

kualifikasi kualifikasi PT Brantas Abipraya . Tuban-Babat- 

Data Personalia  (Tenaga ahli/ Teknis/ Terampil Badan Usaha) Group I 
Kepanjen. 

Data personalia (Tenaga ahli/ Teknis/ Terampil Badan Usaha) Gorup II 

Dokumen Pra Kualifikasi angka 15-20, 

mengkonfirmasi penggunaan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama dalam 4 Paket tender dalam waktu yang bersamaan dan 

dinyatakan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan.-----  

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terlapor IV 

disamping selalu hadir mengikuti jalannya pemeriksaan 

 

, 

mengkonfirmasi penggunaan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama dalam 4 Paket tender dalam waktu yang bersamaan dan 

 

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terlapor IV 

disamping selalu hadir mengikuti jalannya pemeriksaan 



 

 
 

pendahuluan dan lanjutan, juga telah bersikap kooperatif, 

yaitu ketika menghadirkan saksi Djoko Soengkowo, Febi 

Yusha Aldhy, para saksi ters

keterangan di hadapan Majelis Komisi telah menyampaikan 

apa adanya tentang proses dari awal Pengumuman Pra 

Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, para saksi juga 

selalu menunjukkan 

keterangannya sebagaimana telah kami serahkan kepada 

Panitera, artinya para saksi tersebut dapat membuktikan 

keterangannya dengan melengkapi bukti

dan tidak hanya berdasarkan keterangan lisannya saja.

Dalam perk

dalam hal ini diwakili oleh sdr. Yusuf Wibisono, Manager 

Regional II dan Tri Pria Adhana, selaku staf pemasaran yang 

mengisi dokumen Pra Qualifikasi (PQ).

15.2 Proses Tender Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang 

15.2.1

15.2.2
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pendahuluan dan lanjutan, juga telah bersikap kooperatif, 

yaitu ketika menghadirkan saksi Djoko Soengkowo, Febi 

Yusha Aldhy, para saksi ters

keterangan di hadapan Majelis Komisi telah menyampaikan 

apa adanya tentang proses dari awal Pengumuman Pra 

Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, para saksi juga 

selalu menunjukkan bukti surat guna mendukung 

keterangannya sebagaimana telah kami serahkan kepada 

Panitera, artinya para saksi tersebut dapat membuktikan 

keterangannya dengan melengkapi bukti

dan tidak hanya berdasarkan keterangan lisannya saja.

Dalam perkara a quo juga telah memeriksa Terlapor IV, yang 

dalam hal ini diwakili oleh sdr. Yusuf Wibisono, Manager 

Regional II dan Tri Pria Adhana, selaku staf pemasaran yang 

mengisi dokumen Pra Qualifikasi (PQ).

Proses Tender Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang 

15.2.1 Bahwa Tender Pembangunan Jalan Pada Dinas 

Bina Marga Dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan Dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 

2015 Propinsi Banten (“Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015”) telah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yaitu se

Peraturan Daerah Nomor

Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan 

Pembangunan Tahun Jamak;

15.2.2 Bahwa dalam Perda No. 2/2013, pada Pasal 5 jo

Pasal 8 disebutkan: --------------------------------

“Besaran penganggaran pembangunan infrastruktur 

jalan sebagaimana dim

dialokasikan sebagai berikut pada huruf e: 

Pembangunan jalan simpang muncul 

pajajaran – otista Ruas 10,10 Km, Target 10,10 Km 

lebar 16 m, dengan anggaran yaitu sebesar Rp. 151. 

500.000.000,- (seratus lima puluh satu milyar 
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pendahuluan dan lanjutan, juga telah bersikap kooperatif, 

yaitu ketika menghadirkan saksi Djoko Soengkowo, Febi 

Yusha Aldhy, para saksi tersebut dalam memberikan 

keterangan di hadapan Majelis Komisi telah menyampaikan 

apa adanya tentang proses dari awal Pengumuman Pra 

Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak. -------------------   

Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, para saksi juga 

bukti surat guna mendukung 

keterangannya sebagaimana telah kami serahkan kepada 

Panitera, artinya para saksi tersebut dapat membuktikan 

keterangannya dengan melengkapi bukti-bukti pendukung, 

dan tidak hanya berdasarkan keterangan lisannya saja. -------  

juga telah memeriksa Terlapor IV, yang 

dalam hal ini diwakili oleh sdr. Yusuf Wibisono, Manager 

Regional II dan Tri Pria Adhana, selaku staf pemasaran yang 

mengisi dokumen Pra Qualifikasi (PQ). -----------------------------  

Proses Tender Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku --  

Bahwa Tender Pembangunan Jalan Pada Dinas 

Bina Marga Dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan Dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 

2015 Propinsi Banten (“Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015”) telah sesuai dengan Peraturan 

undangan yaitu sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan 

Pembangunan Tahun Jamak; --------------------------  

Bahwa dalam Perda No. 2/2013, pada Pasal 5 jo.

---------------------------------------  

Besaran penganggaran pembangunan infrastruktur 

jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

dialokasikan sebagai berikut pada huruf e: 

Pembangunan jalan simpang muncul – pamulang –

otista Ruas 10,10 Km, Target 10,10 Km 

lebar 16 m, dengan anggaran yaitu sebesar Rp. 151. 

(seratus lima puluh satu milyar lima 

  

pendahuluan dan lanjutan, juga telah bersikap kooperatif, 

yaitu ketika menghadirkan saksi Djoko Soengkowo, Febi 

ebut dalam memberikan 

keterangan di hadapan Majelis Komisi telah menyampaikan 

apa adanya tentang proses dari awal Pengumuman Pra 

   

Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, para saksi juga 

bukti surat guna mendukung 

keterangannya sebagaimana telah kami serahkan kepada 

Panitera, artinya para saksi tersebut dapat membuktikan 

bukti pendukung, 

 

juga telah memeriksa Terlapor IV, yang 

dalam hal ini diwakili oleh sdr. Yusuf Wibisono, Manager 

Regional II dan Tri Pria Adhana, selaku staf pemasaran yang 

 

 

Bahwa Tender Pembangunan Jalan Pada Dinas 

Bina Marga Dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan Dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 

2015 Propinsi Banten (“Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015”) telah sesuai dengan Peraturan 

ai dengan 

2 Tahun 2012 Tentang 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan 

 

. 

 

Besaran penganggaran pembangunan infrastruktur 

aksud dalam pasal 5 

dialokasikan sebagai berikut pada huruf e: 

– 

otista Ruas 10,10 Km, Target 10,10 Km 

lebar 16 m, dengan anggaran yaitu sebesar Rp. 151. 

lima 



 

15.2.3

15.2.4

15.2.5
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ratus juta rupiah) dilaksanakan 2 (dua) tahun mulai 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016”

15.2.3 Bahwa realisasi atas ketentuan tersebut maka pada 

tanggal 3 Januari 2015 dinas terkait ULP/

melalui website resmi LPSE mengumumkan adanya 

paket tender untuk 4 paket pekerjaan pada dinas 

tersebut dengan jaminan jika obyek tersebut sudah 

dan/atau akan dibebaskan seb

Pasal 9 Perda Nomor 

a. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 di

oleh penyediaan lahan sesuai kebutuhan;

b. Penganggaran pengadaan lahan ruas jalan 

dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sesuai dengan jadwal pelaksaan 

konstruksi”. --------------------------------

15.2.4 Bahwa berkenaan dengan hal di atas, pada 

pokoknya untuk penyediaa

penganggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 11 

ayat (1) UU Pengadaan Tanah yang menyebutkan:

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 

selanjutnya dimiliki Pem

Daerah”.  --------------------------------

15.2.5 Bahwa oleh karenanya, Terlapor IV selaku Badan 

Usaha Milik Negara (“BUMN”) dimana salah satu 

tujuan yaitu menyelenggarakan usaha yang 

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor

Tahun 2013 Tentang BUMN. Oleh karena itu, maka 

Terlapor IV mengikuti Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015 adalah Sesuai Dengan Peraturan 

Perundang-Undangan;
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ratus juta rupiah) dilaksanakan 2 (dua) tahun mulai 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016”;  ------  

Bahwa realisasi atas ketentuan tersebut maka pada 

Januari 2015 dinas terkait ULP/Pokja 

melalui website resmi LPSE mengumumkan adanya 

r untuk 4 paket pekerjaan pada dinas 

tersebut dengan jaminan jika obyek tersebut sudah 

dan/atau akan dibebaskan sebagaimana dalam 

 2/2013, yang menyebutkan: -  

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 didukung 

oleh penyediaan lahan sesuai kebutuhan; ----------  

Penganggaran pengadaan lahan ruas jalan 

dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sesuai dengan jadwal pelaksaan 

--------------------------------------------   

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, pada 

pokoknya untuk penyediaan lahan dan 

penganggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 11 

ayat (1) UU Pengadaan Tanah yang menyebutkan: -  

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 

selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah 

---------------------------------------------------  

Bahwa oleh karenanya, Terlapor IV selaku Badan 

Usaha Milik Negara (“BUMN”) dimana salah satu 

menyelenggarakan usaha yang 

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana 

d dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 19 

Tahun 2013 Tentang BUMN. Oleh karena itu, maka 

Terlapor IV mengikuti Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015 adalah Sesuai Dengan Peraturan 

Undangan; -----------------------------------  

 

ratus juta rupiah) dilaksanakan 2 (dua) tahun mulai 

 

Bahwa realisasi atas ketentuan tersebut maka pada 

Pokja 

melalui website resmi LPSE mengumumkan adanya 

r untuk 4 paket pekerjaan pada dinas 

tersebut dengan jaminan jika obyek tersebut sudah 

agaimana dalam 

 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan 

dukung 

 

Penganggaran pengadaan lahan ruas jalan 

dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sesuai dengan jadwal pelaksaan 

   

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, pada 

n lahan dan 

penganggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 11 

 

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 

erintah atau Pemerintah 

 

Bahwa oleh karenanya, Terlapor IV selaku Badan 

Usaha Milik Negara (“BUMN”) dimana salah satu 

menyelenggarakan usaha yang 

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

sebagaimana 

19 

Tahun 2013 Tentang BUMN. Oleh karena itu, maka 

Terlapor IV mengikuti Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015 adalah Sesuai Dengan Peraturan 
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15.2.6 Terlapor IV dalam mengikuti 4 paket tender 

dimaksud telah mengajukan 

peralatan dan personil 

menempatkan Darwis Ahmad, sebagai Site Manager 

diseluruh Paket 1, 2, 3 dan 4,

pada paket ini karena hal tersebut tidak dilarang 

baik dalam Dokumen Pengadaa

peraturan perundang

15.2.7 Bahwa karena Terlapor IV telah mengajukan 

Darwis Ahmad sebagai 

paket, maka tindakan ULP/ Pokja pada tanggal 27 

April 2015 mengundang Terlapor IV untuk 

melakukan klarifikasi har

15.2.8 Dalam keterangan Terlapor I, Dian Eka Diantara 

selaku Ketua ULP/ Pokja menyatakan:

“Terkait dengan undangan klarifikasi tersebut, kami 

mengundang Pihak PT. Brantas Abipraya, untuk 

mengklarifikasi harga dan teknis serta meminta 

surat pernyataan jika 

dipergunakan untuk paket yang dimenangkan, 

adapun paket yang berpotensi dimenangkan oleh PT

Brantas Abipraya (Persero) yaitu Paket II dan III.”

15.2.9 Bahwa Terlapor IV dalam melakukan Klarifikasi 

diwakili oleh saksi Joko

Estimator, disampaikan oleh ULP/ Pokja, Terlapor 

IV berpotensi memenangkan paket pekerjaan pada 

Dinas BMTR tahun 2015, kemudian Terlapor IV 

dimintai keterangan untuk memilih. Menanggapi 

hal tersebut Terlapor IV menyatakan akan memilih 

paket pekerjaan yang paling tinggi;

15.2.10 Bahwa keterangan Terlapor IV di atas, sejalan 

dengan  keterangan Terlapor I dalam persidangan 

dihadapan Majelis Komisi, yang mana menyatakan:

“Karena Terlapor IV menempati posisi terendah 

untuk 2 Paket yaitu paket III dan Paket IV, akan 

tetapi Terlapor IV tidak dapat mengerjakan kedua 
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Terlapor IV dalam mengikuti 4 paket tender 

dimaksud telah mengajukan daftar penawaran, 

personil yang sama, dengan 

menempatkan Darwis Ahmad, sebagai Site Manager 

diseluruh Paket 1, 2, 3 dan 4, penggunaan ahli 

pada paket ini karena hal tersebut tidak dilarang 

baik dalam Dokumen Pengadaan maupun dalam 

peraturan perundang-undangan; ----------------------  

Bahwa karena Terlapor IV telah mengajukan 

Darwis Ahmad sebagai Site Manager pada ke 4 

paket, maka tindakan ULP/ Pokja pada tanggal 27 

April 2015 mengundang Terlapor IV untuk 

melakukan klarifikasi harga dan teknis; --------------  

Dalam keterangan Terlapor I, Dian Eka Diantara 

selaku Ketua ULP/ Pokja menyatakan: ---------------  

“Terkait dengan undangan klarifikasi tersebut, kami 

mengundang Pihak PT. Brantas Abipraya, untuk 

mengklarifikasi harga dan teknis serta meminta 

surat pernyataan jika Personil dan Tenaga Ahli akan 

dipergunakan untuk paket yang dimenangkan, 

berpotensi dimenangkan oleh PT

Brantas Abipraya (Persero) yaitu Paket II dan III.” ----  

Bahwa Terlapor IV dalam melakukan Klarifikasi 

diwakili oleh saksi Joko Soengkowo selaku 

Estimator, disampaikan oleh ULP/ Pokja, Terlapor 

IV berpotensi memenangkan paket pekerjaan pada 

Dinas BMTR tahun 2015, kemudian Terlapor IV 

dimintai keterangan untuk memilih. Menanggapi 

hal tersebut Terlapor IV menyatakan akan memilih 

t pekerjaan yang paling tinggi; --------------------  

Bahwa keterangan Terlapor IV di atas, sejalan 

dengan  keterangan Terlapor I dalam persidangan 

dihadapan Majelis Komisi, yang mana menyatakan: 

“Karena Terlapor IV menempati posisi terendah 

untuk 2 Paket yaitu paket III dan Paket IV, akan 

tetapi Terlapor IV tidak dapat mengerjakan kedua 

  

Terlapor IV dalam mengikuti 4 paket tender 

penawaran, 

yang sama, dengan 

menempatkan Darwis Ahmad, sebagai Site Manager 

penggunaan ahli 

pada paket ini karena hal tersebut tidak dilarang 

am 

  

Bahwa karena Terlapor IV telah mengajukan 

pada ke 4 

paket, maka tindakan ULP/ Pokja pada tanggal 27 

April 2015 mengundang Terlapor IV untuk 

 

Dalam keterangan Terlapor I, Dian Eka Diantara 

 

“Terkait dengan undangan klarifikasi tersebut, kami 

mengundang Pihak PT. Brantas Abipraya, untuk 

mengklarifikasi harga dan teknis serta meminta 

Personil dan Tenaga Ahli akan 

dipergunakan untuk paket yang dimenangkan, 

berpotensi dimenangkan oleh PT 

 

Bahwa Terlapor IV dalam melakukan Klarifikasi 

Soengkowo selaku 

Estimator, disampaikan oleh ULP/ Pokja, Terlapor 

IV berpotensi memenangkan paket pekerjaan pada 

Dinas BMTR tahun 2015, kemudian Terlapor IV 

dimintai keterangan untuk memilih. Menanggapi 

hal tersebut Terlapor IV menyatakan akan memilih 

 

Bahwa keterangan Terlapor IV di atas, sejalan 

dengan  keterangan Terlapor I dalam persidangan 

 

“Karena Terlapor IV menempati posisi terendah 

untuk 2 Paket yaitu paket III dan Paket IV, akan 

tetapi Terlapor IV tidak dapat mengerjakan kedua 



 

15.2.11
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pekerjaan tersebut karena telah mengajukan 

personil yang sama, pada ke

menempatkan Darwis Ahmad, s

Manager, maka Terlapor I mengundang Terlapor IV 

untuk Klarikfiasi guna meminta  sikap Terlapor IV

dan Terlapor IV menyampaikan jika diminta untuk 

memilih maka Terlapor IV akan memilih paket yang 

tinggi. Dan kebetulan dari 2 paket yang berpotens

akan dimenangkan oleh Terlapor IV yang paling 

tinggi adalah paket III. Oleh karena itu, Terlapor I 

meminta Terlapor IV untuk membuat surat 

pernyataan bahwa Terlapor IV akan bekerja penuh 

waktu dan tidak rangkap jabatan”.

15.2.11 Bahwa penempatan personil dan pe

sama pada 4 (paket) tender pada waktu yang 

bersamaan tidak melanggar hukum, disamping itu 

tindakan Pokja/ULP dengan melakukan klarifikasi 

terhadap Terlapor IV adalah sesuai dengan Permen 

PUPR No. 07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan 

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan 

Jasa Konsultansi, Pasal 6

07/2014”), yang berbunyi

a. Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan 

dengan menawarkan peralatan yang sama 

untuk beberapa paket 

evaluasi memenuhi persyaratan pada masing

masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) 

paket pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut 

akan ditempatkan, seda

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak 

ada dan dinyatakan gugur;

b. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan 
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pekerjaan tersebut karena telah mengajukan 

yang sama, pada ke-4 paket yaitu 

Darwis Ahmad, sebagai Site 

, maka Terlapor I mengundang Terlapor IV 

untuk Klarikfiasi guna meminta  sikap Terlapor IV

dan Terlapor IV menyampaikan jika diminta untuk 

memilih maka Terlapor IV akan memilih paket yang 

Dan kebetulan dari 2 paket yang berpotensi 

akan dimenangkan oleh Terlapor IV yang paling 

tinggi adalah paket III. Oleh karena itu, Terlapor I 

meminta Terlapor IV untuk membuat surat 

pernyataan bahwa Terlapor IV akan bekerja penuh 

waktu dan tidak rangkap jabatan”. --------------------  

Bahwa penempatan personil dan peralatan yang 

sama pada 4 (paket) tender pada waktu yang 

bersamaan tidak melanggar hukum, disamping itu 

tindakan Pokja/ULP dengan melakukan klarifikasi 

terhadap Terlapor IV adalah sesuai dengan Permen 

PUPR No. 07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan 

daan Pekerjaan Konstruksi Dan 

Pasal 6d (“Pasal 6d Permen PUPR 

yang berbunyi:  ------------------------------  

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan 

dengan menawarkan peralatan yang sama 

untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam 

evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-

masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) 

paket pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut 

akan ditempatkan, sedangkan untuk paket 

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak 

yatakan gugur; -------------------------  

Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan 

 

pekerjaan tersebut karena telah mengajukan 

4 paket yaitu 

ebagai Site 

, maka Terlapor I mengundang Terlapor IV 

untuk Klarikfiasi guna meminta  sikap Terlapor IV 

dan Terlapor IV menyampaikan jika diminta untuk 

memilih maka Terlapor IV akan memilih paket yang 

i 

akan dimenangkan oleh Terlapor IV yang paling 

tinggi adalah paket III. Oleh karena itu, Terlapor I 

meminta Terlapor IV untuk membuat surat 

pernyataan bahwa Terlapor IV akan bekerja penuh 

 

ralatan yang 

sama pada 4 (paket) tender pada waktu yang 

bersamaan tidak melanggar hukum, disamping itu 

tindakan Pokja/ULP dengan melakukan klarifikasi 

terhadap Terlapor IV adalah sesuai dengan Permen 

PUPR No. 07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan 

daan Pekerjaan Konstruksi Dan 

Permen PUPR 

 

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan 

dengan menawarkan peralatan yang sama 

yang diikuti dan dalam 

-

masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) 

paket pekerjaan dengan cara melakukan 

klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut 

ngkan untuk paket 

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak 

 

Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dikecualikan dengan syarat kapasitas dan 

produktifitas peralatan secara teknis dapat 

menyelesaikan pekerjaan lebih dari

paket; --------------------------------

c. Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi 

dalam waktu bersamaan dengan menawarkan 

personil yang sama untuk beberapa pa

diikuti dan dalam evaluasi memenuhi 

persyaratan pada masing

pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan 

sebagai pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi 

untuk menentukan personil tersebut akan 

ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan 

lainnya personil dinyatakan tidak ada dan 

dinyatakan gugur.

15.2.12 Bahwa seluruh proses tender di atas, telah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan 

Penganggaran Tahun Jamak

dengan UU Nomor 2 Tahun 2012

Pembebasan Lahan Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, kemudian Dokumen 

Pengadaan merupakan Pelaksanaan dari Perka 

LKPP 14/2012 BAB II Tentang Tata Cara Pemilihan 

Penyedia Barang, Huruf A Bagian Per

Pemilihan Penyedia Barang, Angka 7.a., yang 

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

“Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan 

dalam Dokumen Pengadaan”

Sesungguhnya Perka LKPP 14/2012 merupakan 

peraturan turunan daripada Pasal 133 Perpres 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, 

yang mana Perpres Pengadaan Barang/Jasa 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dikecualikan dengan syarat kapasitas dan 

duktifitas peralatan secara teknis dapat 

menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) 

---------------------------------------------------  

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi 

dalam waktu bersamaan dengan menawarkan 

personil yang sama untuk beberapa paket yang 

diikuti dan dalam evaluasi memenuhi 

persyaratan pada masing-masing paket 

pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan 

sebagai pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi 

untuk menentukan personil tersebut akan 

edangkan untuk paket pekerjaan 

lainnya personil dinyatakan tidak ada dan 

dinyatakan gugur. ------------------------------------  

seluruh proses tender di atas, telah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan 

Penganggaran Tahun Jamak, kemudian sesuai 

dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pembebasan Lahan Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, kemudian Dokumen 

Pengadaan merupakan Pelaksanaan dari Perka 

LKPP 14/2012 BAB II Tentang Tata Cara Pemilihan 

Penyedia Barang, Huruf A Bagian Persiapan 

Pemilihan Penyedia Barang, Angka 7.a., yang 

--------------------------------------------------  

“Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan 

dalam Dokumen Pengadaan”.  --------------------------  

Sesungguhnya Perka LKPP 14/2012 merupakan 

peraturan turunan daripada Pasal 133 Perpres 54

Tentang Pengadaan Barang/Jasa, 

yang mana Perpres Pengadaan Barang/Jasa 

  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dikecualikan dengan syarat kapasitas dan 

duktifitas peralatan secara teknis dapat 

1 (satu) 

 

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi 

dalam waktu bersamaan dengan menawarkan 

ket yang 

diikuti dan dalam evaluasi memenuhi 

masing paket 

pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan 

sebagai pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi 

untuk menentukan personil tersebut akan 

edangkan untuk paket pekerjaan 

lainnya personil dinyatakan tidak ada dan 

 

seluruh proses tender di atas, telah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan 

, kemudian sesuai 

Tentang 

Pembebasan Lahan Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, kemudian Dokumen 

Pengadaan merupakan Pelaksanaan dari Perka 

LKPP 14/2012 BAB II Tentang Tata Cara Pemilihan 

siapan 

Pemilihan Penyedia Barang, Angka 7.a., yang 

 

“Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan 

 

Sesungguhnya Perka LKPP 14/2012 merupakan 

peraturan turunan daripada Pasal 133 Perpres 54 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa, 

yang mana Perpres Pengadaan Barang/Jasa 
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tersebut merupakan turunan daripada Pasal 14 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(selanjutnya disebut “PP Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi”), yang merupakan turunan daripada 

Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (selanjutnya disebut “UU Jasa 

Konstruksi”). Serta 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

Konsultansi;  --------------------------------

15.2.13 Bahwa berdasarkan 

2011 Tentang Pembentukan Perundang

(“UU Pembentukan Perundang

menyebutkan: --------------------------------

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang

undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat; --------------------------------

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan

undangan sesuai  dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

15.2.14 Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU 

Perundang-Undangan

1) Jenis Peraturan Perundang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
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tersebut merupakan turunan daripada Pasal 14 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(selanjutnya disebut “PP Penyelenggaraan Jasa 

struksi”), yang merupakan turunan daripada 

Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (selanjutnya disebut “UU Jasa 

Konstruksi”). Serta Permen PUPR No. 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

-----------------------------------------------  

berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan 

(“UU Pembentukan Perundang-Undangan”), yang 

---------------------------------------------  

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas: ------------------------------  

Undang Dasar Negara Republik 

Tahun 1945; ------------------------  

Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

------------------------------------------  

Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; -------------------  

Peraturan Pemerintah; -------------------------  

Peraturan Presiden; ----------------------------  

Peraturan Daerah Provinsi; dan --------------  

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. --------  

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-

undangan sesuai  dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” ---------  

berdasarkan Pasal 8 UU Pembentukan 

Undangan, disebutkan: --------------------  

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

 

tersebut merupakan turunan daripada Pasal 14 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(selanjutnya disebut “PP Penyelenggaraan Jasa 

struksi”), yang merupakan turunan daripada 

Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (selanjutnya disebut “UU Jasa 

Permen PUPR No. 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

 

12 Tahun 

Undangan 

Undangan”), yang 

 

-

 

Undang Dasar Negara Republik 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

 

Undang/Peraturan Pemerintah 

 

 

 

 

 

-

undangan sesuai  dengan hierarki 

 

Pembentukan 

 

undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang-Undang atau Pemerintah atas 

perintah Undang

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat D

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

setingkat; --------------------------------

2) Peraturan Perundang

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan ya

dibentuk berdasarkan kewenangan.

15.2.15 Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Jo

UU Pembentukan Perundang

kemudian dikaitkan dengan seluruh acuan hukum 

yang digunakan oleh ULP/ Pokja, jelas dan nyata 

termasuk peraturan 

UU No 2 Tahun 2011 tentang Pembebasan Lahan, 

UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

Peraturan Pemerintah No

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Perpres 

No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah, Perda No 2 Tahun 2012 

Percepatan Pembangunan, merupak

hukum yang termasuk dalam hirarki peraturan 

perundang-undangan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 7 ayat (1) UU 

Perundang-Undangan

15.2.16 Bahwa untuk Perka LKPP da

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

iksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang atau Pemerintah atas 

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

---------------------------------------------  

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. -------------  

merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 8 

Pembentukan Perundang-Undangan, yang 

kemudian dikaitkan dengan seluruh acuan hukum 

yang digunakan oleh ULP/ Pokja, jelas dan nyata 

termasuk peraturan perundang-undangan, sebab 

UU No 2 Tahun 2011 tentang Pembebasan Lahan, 

UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Perpres 

No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan 

sa Pemerintah, Perda No 2 Tahun 2012 Tentang 

Percepatan Pembangunan, merupakan aturan 

hukum yang termasuk dalam hirarki peraturan 

undangan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan 

Undangan; -----------------------------------  

untuk Perka LKPP dan Permen PUPR No. 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

  

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

iksa Keuangan, Komisi Yudisial, 

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang atau Pemerintah atas 

Undang, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

aerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

 

undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

ng lebih tinggi atau 

 

Pasal 8 

, yang 

kemudian dikaitkan dengan seluruh acuan hukum 

yang digunakan oleh ULP/ Pokja, jelas dan nyata 

undangan, sebab 

UU No 2 Tahun 2011 tentang Pembebasan Lahan, 

UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Perpres 

No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan 

Tentang 

an aturan 

hukum yang termasuk dalam hirarki peraturan 

undangan sebagaimana disebutkan 

Pembentukan 

 

Permen PUPR No. 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 
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15.3 Terlapor IV

Obyek Yang Tersedia Atau Dibebaskan Oleh Pemerintah.

15.3.1
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Konsultansi, dan Perka LKPP Nomor

II Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, 

merupakan jenis peraturan perundang

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan 

ayat (2), UU Pembentukan Perundang

15.2.17 Bahwa berdasarkan dalil di atas, dapat ditarik 

suatu kesimpulan yaitu proses Tender Jalan 

Propinsi Banten 2015 yang dilakukan oleh ULP/ 

Pokja pada Dinas Bina Marga dan Tata Rua

Propinsi Banten sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, sehingga telah memenuhi 

unsur Pasal 50 Huruf a UU Anti Monopoli, yang 

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

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang

ini adalah: --------------------------------

a perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang

yang berlaku.” --------------------------------

15.2.18 Bahwa apabila merujuk pada Pasal 50 Huruf a, 

maka terhadap ULP/Pokja dan Terlapor IV tidak 

dapat dianggap telah melakukan persekongkolan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU Anti 

Monopoli, karena pada prinsipnya proses Tender 

Jalan Propinsi Banten 2015 adalah bertujuan 

untuk melaksanakan peraturan perundang

undangan, maka dengan demikian terhadap 

dugaan Investigator yang hanya merujuk pada 

indikasi atau bukti petunjuk harus ditolak.

Terlapor IV Telah Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan 

Obyek Yang Tersedia Atau Dibebaskan Oleh Pemerintah.

15.3.1 Bahwa Terlapor IV merupakan BUMN 

Konstruksi yang kegiatan usahanya antara lain 

jasa pelaksana konstruksi jalan. Sebelum 

mengikuti Tender Jalan Propinsi

Terlapor IV mengetahui bahwa penyediaan tanah 

untuk pekerjaan Paket III adalah menjadi tanggung 
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Perka LKPP Nomor 14/2012 BAB 

II Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, 

merupakan jenis peraturan perundang-undangan 

utkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan 

ayat (2), UU Pembentukan Perundang-Undangan;  -  

Bahwa berdasarkan dalil di atas, dapat ditarik 

suatu kesimpulan yaitu proses Tender Jalan 

Propinsi Banten 2015 yang dilakukan oleh ULP/ 

Pokja pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Propinsi Banten sudah sesuai dengan peraturan 

undangan, sehingga telah memenuhi 

unsur Pasal 50 Huruf a UU Anti Monopoli, yang 

---------------------------------------------------  

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang 

--------------------------------------------------  

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan 

----------------------------------------  

Bahwa apabila merujuk pada Pasal 50 Huruf a, 

maka terhadap ULP/Pokja dan Terlapor IV tidak 

dapat dianggap telah melakukan persekongkolan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU Anti 

na pada prinsipnya proses Tender 

Jalan Propinsi Banten 2015 adalah bertujuan 

untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan, maka dengan demikian terhadap 

dugaan Investigator yang hanya merujuk pada 

indikasi atau bukti petunjuk harus ditolak. 

Telah Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan 

Obyek Yang Tersedia Atau Dibebaskan Oleh Pemerintah. ------  

Bahwa Terlapor IV merupakan BUMN bidang 

yang kegiatan usahanya antara lain 

jasa pelaksana konstruksi jalan. Sebelum 

mengikuti Tender Jalan Propinsi Banten 2015, 

Terlapor IV mengetahui bahwa penyediaan tanah 

untuk pekerjaan Paket III adalah menjadi tanggung 

 

14/2012 BAB 

II Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, 

undangan 

utkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan 

 

Bahwa berdasarkan dalil di atas, dapat ditarik 

suatu kesimpulan yaitu proses Tender Jalan 

Propinsi Banten 2015 yang dilakukan oleh ULP/ 

ng 

Propinsi Banten sudah sesuai dengan peraturan 

undangan, sehingga telah memenuhi 

unsur Pasal 50 Huruf a UU Anti Monopoli, yang 

 

Undang 

 

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

undangan 

 

Bahwa apabila merujuk pada Pasal 50 Huruf a, 

maka terhadap ULP/Pokja dan Terlapor IV tidak 

dapat dianggap telah melakukan persekongkolan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU Anti 

na pada prinsipnya proses Tender 

Jalan Propinsi Banten 2015 adalah bertujuan 

-

undangan, maka dengan demikian terhadap 

dugaan Investigator yang hanya merujuk pada 

Telah Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan 

 

bidang 

yang kegiatan usahanya antara lain 

jasa pelaksana konstruksi jalan. Sebelum 

Banten 2015, 

Terlapor IV mengetahui bahwa penyediaan tanah 

untuk pekerjaan Paket III adalah menjadi tanggung 
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jawab pemberi kerja, sebab sudah mendapatkan 

jaminan dalam Pasal 9 Perda No

Tentang Percepatan Pembangunan, yang berbunyi:

1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 didukung 

oleh penyediaan lahan sesuai kebutuhan;

2) Penganggaran pengadaan lahan ruas jalan 

dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan kons

15.3.2 Bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 

pembebasan lahan ditegaskan pula dalam Pasal 11 

ayat (1) UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan 

Umum (“UU Pengadaan Tanah”)

menyebutkan: --------------------------------

“Pengadaan Tanah untuk Kep

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 

selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah”.  --------------------------------

15.3.3 Bahwa terkait pembebasan lahan adalah kewajiban 

pemerintah; --------------------------------

a. Sesuai dengan keterangan saksi Ir. 

Suhara, M.Si., selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen, pada tanggal 29 Agustus 2018 

menerangkan: --------------------------------

“Bahwa terkait dengan pembebasan lahan saksi 

juga menjelaskan hal tersebut, dibebankan 

kepada kepala dinas. Pada awalnya program ini 

secara paralel akan tetapi 

perubahan perpres sehingga mengalami 

keterlambatan.” --------------------------------

b. Sejalan dengan hal di atas, saksi Helmi Zein 

selaku PPK Pasca Proses Tender, pada tangg

16 Oktober 2018, menerangkan
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jawab pemberi kerja, sebab sudah mendapatkan 

jaminan dalam Pasal 9 Perda Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Percepatan Pembangunan, yang berbunyi:  

anaan pembangunan infrastruktur jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 didukung 

oleh penyediaan lahan sesuai kebutuhan; --------  

Penganggaran pengadaan lahan ruas jalan 

dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sesuai dengan jadwal 

struksi.” ---------------------------  

Bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 

pembebasan lahan ditegaskan pula dalam Pasal 11 

ayat (1) UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan 

Umum (“UU Pengadaan Tanah”) yang 

---------------------------------------------  

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 

selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah 

---------------------------------------------------  

Bahwa terkait pembebasan lahan adalah kewajiban 

------------------------------------------------  

an keterangan saksi Ir. Cucu 

, selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen, pada tanggal 29 Agustus 2018 

-----------------------------------------  

“Bahwa terkait dengan pembebasan lahan saksi 

juga menjelaskan hal tersebut, dibebankan 

kepada kepala dinas. Pada awalnya program ini 

secara paralel akan tetapi karena adanya 

perubahan perpres sehingga mengalami 

---------------------------------------  

Sejalan dengan hal di atas, saksi Helmi Zein 

selaku PPK Pasca Proses Tender, pada tanggal 

16 Oktober 2018, menerangkan: ------------------  

  

jawab pemberi kerja, sebab sudah mendapatkan 

2 Tahun 2012 

 

anaan pembangunan infrastruktur jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 didukung 

 

Penganggaran pengadaan lahan ruas jalan 

dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah sesuai dengan jadwal 

 

Bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 

pembebasan lahan ditegaskan pula dalam Pasal 11 

ayat (1) UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan 

yang 

 

entingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 

selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah 

 

Bahwa terkait pembebasan lahan adalah kewajiban 

 

Cucu 

, selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen, pada tanggal 29 Agustus 2018 

 

“Bahwa terkait dengan pembebasan lahan saksi 

juga menjelaskan hal tersebut, dibebankan 

kepada kepala dinas. Pada awalnya program ini 

karena adanya 

perubahan perpres sehingga mengalami 

 

Sejalan dengan hal di atas, saksi Helmi Zein 

al 
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“Bahwa saksi juga menjelaskan untuk 

pembebasan lahan merupakan tang

Dinas Terkait diwakili oleh PPK bukan tanggung 

jawab dari kontraktor karena memang anggaran 

pembebasan lahan ada sendiri dan sudah 

disediakan. Pada akhirnya karena ini 

merupakan kontrak satuan maka yang bisa di 

laksanakan ya mereka laksanakan ka

memang pada kenyataanya banyak kendala 

yang belum terselesaikan terkait pembebasan 

lahan, dan akibat persoalan tersebut pula 

peralatan dan tenaga kontraktor yang sudah di 

lokasipun hingga pada akhirnya menunggu”

c. Kemudian dipertegas oleh Ahli Drs

M.Si., pada tanggal 24 Oktober 2018, 

menerangkan:  --------------------------------

“bahwa pada prisipnya kontrak adalah hasil 

kesepakatan, sehingga menurut ahli sepanjang 

para pihak menginginkan perubahan dalam 

kontrak maka didunia manapun tidak dilarang

Pernyataan ahli terse

dengan  Pasal 87 

Dalam perkara ini juga terjadi Addendum 

Kontrak antara Terlapor IV dan PPK, yang 

judulnya perubahan kontrak

menjelaskan dalam Pasal 87 ayat 1

Tahun 2010 tersebut terdap

dapat menyebabkan 

kontrak yaitu apabila

1. Lingkup pekerjaan berubah;

2. Terjadi lokasi pekerjaan yang berubah;

3. Jadwal pekerjaan berubah; dan

4. Spesifikasi pekerjaan berubah.

Selanjutnya ahli juga menyatakan:

“Bahwa hal demikian ahli menegaskan 

sepanjang perubahan tersebut di buatkan dasar 
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“Bahwa saksi juga menjelaskan untuk 

pembebasan lahan merupakan tanggung jawab 

Dinas Terkait diwakili oleh PPK bukan tanggung 

jawab dari kontraktor karena memang anggaran 

pembebasan lahan ada sendiri dan sudah 

disediakan. Pada akhirnya karena ini 

merupakan kontrak satuan maka yang bisa di 

laksanakan ya mereka laksanakan karena 

memang pada kenyataanya banyak kendala 

yang belum terselesaikan terkait pembebasan 

lahan, dan akibat persoalan tersebut pula 

peralatan dan tenaga kontraktor yang sudah di 

lokasipun hingga pada akhirnya menunggu”; ----  

Kemudian dipertegas oleh Ahli Drs. Edi Usman, 

, pada tanggal 24 Oktober 2018, 

----------------------------------------  

bahwa pada prisipnya kontrak adalah hasil 

kesepakatan, sehingga menurut ahli sepanjang 

para pihak menginginkan perubahan dalam 

kontrak maka didunia manapun tidak dilarang. -  

Pernyataan ahli tersebut diperkuat atau sesuai 

dengan  Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010. 

Dalam perkara ini juga terjadi Addendum 

Kontrak antara Terlapor IV dan PPK, yang 

judulnya perubahan kontrak. Ahli juga 

dalam Pasal 87 ayat 1 Perpres 54 

tersebut terdapat empat hal yang 

menyebabkan terjadinya perubahan 

kontrak yaitu apabila:  ------------------------------  

Lingkup pekerjaan berubah; ------------------  

Terjadi lokasi pekerjaan yang berubah; -----  

Jadwal pekerjaan berubah; dan --------------  

Spesifikasi pekerjaan berubah. ---------------  

Selanjutnya ahli juga menyatakan: ---------------  

Bahwa hal demikian ahli menegaskan 

sepanjang perubahan tersebut di buatkan dasar 

 

“Bahwa saksi juga menjelaskan untuk 

gung jawab 

Dinas Terkait diwakili oleh PPK bukan tanggung 

jawab dari kontraktor karena memang anggaran 

pembebasan lahan ada sendiri dan sudah 

disediakan. Pada akhirnya karena ini 

merupakan kontrak satuan maka yang bisa di 

rena 

memang pada kenyataanya banyak kendala 

yang belum terselesaikan terkait pembebasan 

lahan, dan akibat persoalan tersebut pula 

peralatan dan tenaga kontraktor yang sudah di 

 

i Usman, 

, pada tanggal 24 Oktober 2018, 

 

bahwa pada prisipnya kontrak adalah hasil 

kesepakatan, sehingga menurut ahli sepanjang 

para pihak menginginkan perubahan dalam 

 

but diperkuat atau sesuai 

Perpres 54 Tahun 2010. 

Dalam perkara ini juga terjadi Addendum 

Kontrak antara Terlapor IV dan PPK, yang 

Ahli juga 

Perpres 54 

at empat hal yang 

terjadinya perubahan 

 

 

 

 

 

 

Bahwa hal demikian ahli menegaskan 

sepanjang perubahan tersebut di buatkan dasar 



 

 
 

15.3.4

halaman 351 dari 511

hukumnya dan dibuatkan justifikasinya yang 

jelas maka perubahan kontrak tidak menjadi 

masalah.” --------------------------------

15.3.4 Sehubungan dengan pemeriksaan setempat pada 

hari Jumat, 5 Oktober 2018 terkait

pencapaian pengerjaan di titik lokasi pengerjaan 

yaitu Pembangunan Jalan Simpang Muncul 

Pamulang – Pajajaran 

Soengkowo dan Febi Yusa Aldhy Staf Divisi selaku 

saksi Terlapor IV menyatakan:

a. “Sebelum pengerjaan dimulai disampaikan 

bahwa lahan yang sudah dibebaskan 

pemerintah pada saat itu baru 10% atau 

km sedangkan sisanya belum bebas semua, 

dan ketika saksi mengkonfirmasi atas keadaan 

tersebut dengan mengatakan “pak ini 

bagaimana jalannya

pemerintahpun menjawab “nah ini nanti 

dibebaskan sambil jalan, sambil nunggu, 

sambil di kerjakan”. Dengan demikian 

pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak 

awal/kontrak induk karena yang bisa 

dikerjakan hanya sebatas lahan yang tersedia 

saja, namun pada akhirnya di kom

dan hal tersebut tertuang 

addendum kontrak;

b. Hanya di Simpang Muncul terdapat 

penambahan akan tetapi secara kes

tidak ada pelebaran dan juga terdapat sedikit 

pengaspalan, lalu di titik bagian 

pasar terdapat pengecoran pengerjaan ini 

adalah di luar dari tender sedangkan yang 

masuk bagian dari data tender adalah yang di 

titik simpang muncul saja da

pengerjaan adalah beton;
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hukumnya dan dibuatkan justifikasinya yang 

jelas maka perubahan kontrak tidak menjadi 

----------------------------------------------  

Sehubungan dengan pemeriksaan setempat pada 

hari Jumat, 5 Oktober 2018 terkait dengan 

pencapaian pengerjaan di titik lokasi pengerjaan 

yaitu Pembangunan Jalan Simpang Muncul –

Pajajaran – Otista, Saksi Joko 

Soengkowo dan Febi Yusa Aldhy Staf Divisi selaku 

saksi Terlapor IV menyatakan: -------------------------  

“Sebelum pengerjaan dimulai disampaikan 

bahwa lahan yang sudah dibebaskan 

pemerintah pada saat itu baru 10% atau + 1

km sedangkan sisanya belum bebas semua, 

dan ketika saksi mengkonfirmasi atas keadaan 

tersebut dengan mengatakan “pak ini 

bagaimana jalannya sempit” pihak 

pemerintahpun menjawab “nah ini nanti 

dibebaskan sambil jalan, sambil nunggu, 

sambil di kerjakan”. Dengan demikian 

pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak 

awal/kontrak induk karena yang bisa 

dikerjakan hanya sebatas lahan yang tersedia 

a, namun pada akhirnya di kompensasi dan 

dan hal tersebut tertuang dalam addendum-

addendum kontrak; ---------------------------------  

Hanya di Simpang Muncul terdapat 

penambahan akan tetapi secara keseluruhan

tidak ada pelebaran dan juga terdapat sedikit 

pengaspalan, lalu di titik bagian dekat dengan 

pasar terdapat pengecoran pengerjaan ini 

adalah di luar dari tender sedangkan yang 

masuk bagian dari data tender adalah yang di 

titik simpang muncul saja dan semua 

pengerjaan adalah beton; --------------------------  

  

hukumnya dan dibuatkan justifikasinya yang 

jelas maka perubahan kontrak tidak menjadi 

 

Sehubungan dengan pemeriksaan setempat pada 

dengan 

pencapaian pengerjaan di titik lokasi pengerjaan 

– 

Joko 

Soengkowo dan Febi Yusa Aldhy Staf Divisi selaku 

 

“Sebelum pengerjaan dimulai disampaikan 

bahwa lahan yang sudah dibebaskan 

1 

km sedangkan sisanya belum bebas semua, 

dan ketika saksi mengkonfirmasi atas keadaan 

tersebut dengan mengatakan “pak ini 

sempit” pihak 

pemerintahpun menjawab “nah ini nanti 

dibebaskan sambil jalan, sambil nunggu, 

sambil di kerjakan”. Dengan demikian 

pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak 

awal/kontrak induk karena yang bisa 

dikerjakan hanya sebatas lahan yang tersedia 

pensasi dan 

-

 

Hanya di Simpang Muncul terdapat 

n 

tidak ada pelebaran dan juga terdapat sedikit 

dekat dengan 

pasar terdapat pengecoran pengerjaan ini 

adalah di luar dari tender sedangkan yang 

masuk bagian dari data tender adalah yang di 

n semua 
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c. Kalau direncana awal sebagaimana dalam 

kontrak hanya 16 meter akan tetapi ada 

desain pada saat pelaksanaan menjadi 

meter. Padahal targetnya 23 meter sedangkan 

existingnya 8 meter. Sedangkan untuk 

pelebaran nanti dimulai dari Simpang Parakan 

sekitar + 3 kilo meter sampai dengan 

Bunderan Pamulang s

sampai akhir yaitu daerah Otista;

d. Bahwa untuk ke arah Otista terdapat di 

pertigaan antara Jombang

yang  tidak terbeton karena memang terdapat 

kendala traffic light

arah yang memang sulit un

menggunakan beton akan tetapi tetap 

dilakukan pengaspalan dan hal tersebut sudah 

dikonsultasikan ke konsultan pengawas 

PT Saebah dan Owner

pada Ujung Otista luas jalan tidak berubah 

karena memang belum ada pembebasan lahan 

existingnya rata

menggunakan beton 

e. Mulai Simpang Muncul sampai dengan 

Simpang Parakan tidak ada pelebaran, semua 

existing dan dikerjaakan sesuai dengan 

kondisinya, oleh karenanya ada yang 8,5 meter 

karena memang kondisinya demikian. Pada 

saat aanwijzing

datang dan menunjukan titik nolnya dimana 

kondisinya seperti apa, nanti lahan yang 

belum bebas akan segera dibebaskan. 

Persoalan yang lain terkait dengan lalu

yang cukup padat dalam pengerjaanya 

menggunakan flag

hal tersebut merupakan bagian dari beban 

cost. --------------------------------
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Kalau direncana awal sebagaimana dalam 

16 meter akan tetapi ada review

desain pada saat pelaksanaan menjadi + 25 

meter. Padahal targetnya 23 meter sedangkan 

existingnya 8 meter. Sedangkan untuk 

pelebaran nanti dimulai dari Simpang Parakan 

3 kilo meter sampai dengan 

Bunderan Pamulang setelah itu existing lagi 

ampai akhir yaitu daerah Otista; ----------------  

Bahwa untuk ke arah Otista terdapat di 

pertigaan antara Jombang-Pamulang-Ciputan 

yang  tidak terbeton karena memang terdapat 

traffic light dimana pertemuan dari 3 

arah yang memang sulit untuk dikerjakan 

menggunakan beton akan tetapi tetap 

dilakukan pengaspalan dan hal tersebut sudah 

dikonsultasikan ke konsultan pengawas 

Owner dan PPK hingga sampai 

pada Ujung Otista luas jalan tidak berubah 

karena memang belum ada pembebasan lahan 

existingnya rata-rata 7 s.d 8 meter dan 

menggunakan beton readymix; -------------------  

Mulai Simpang Muncul sampai dengan 

Simpang Parakan tidak ada pelebaran, semua 

isting dan dikerjaakan sesuai dengan 

kondisinya, oleh karenanya ada yang 8,5 meter 

karena memang kondisinya demikian. Pada 

zing di lapangan panita pada 

datang dan menunjukan titik nolnya dimana 

kondisinya seperti apa, nanti lahan yang 

s akan segera dibebaskan. 

Persoalan yang lain terkait dengan lalu lintas 

yang cukup padat dalam pengerjaanya 

flagman atau LSM setempat dan 

hal tersebut merupakan bagian dari beban 

----------------------------------------------------  

 

Kalau direncana awal sebagaimana dalam 

review 

25 

meter. Padahal targetnya 23 meter sedangkan 

existingnya 8 meter. Sedangkan untuk 

pelebaran nanti dimulai dari Simpang Parakan 

3 kilo meter sampai dengan 

lagi 

 

Bahwa untuk ke arah Otista terdapat di 

Ciputan 

yang  tidak terbeton karena memang terdapat 

dimana pertemuan dari 3 

tuk dikerjakan 

menggunakan beton akan tetapi tetap 

dilakukan pengaspalan dan hal tersebut sudah 

dikonsultasikan ke konsultan pengawas                   

dan PPK hingga sampai 

pada Ujung Otista luas jalan tidak berubah 

karena memang belum ada pembebasan lahan 

dan 

 

Mulai Simpang Muncul sampai dengan 

Simpang Parakan tidak ada pelebaran, semua 

isting dan dikerjaakan sesuai dengan 

kondisinya, oleh karenanya ada yang 8,5 meter 

karena memang kondisinya demikian. Pada 

di lapangan panita pada 

datang dan menunjukan titik nolnya dimana 

kondisinya seperti apa, nanti lahan yang 

s akan segera dibebaskan. 

lintas 

yang cukup padat dalam pengerjaanya 

atau LSM setempat dan 

hal tersebut merupakan bagian dari beban 
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15.3.5 Bahwa terkait kualitas hasil pengerjaan saksi juga 

menyatakan: --------------------------------

“Betonnya adalah readymix

harapanya Fs45 dan hasilnya melebihi target, 

ketebalannyapun dari hasil testnya rata

karena dari 27 menjadi hampir rata

15.3.6 Bahwa terkait selokan saksi menjelaskan:

“Pembuatan selokan 

dahulu karena harus melihat kon

sedangkan kalau melihat gambar adalah gambar 

model tipikal, dan teknis pelaksanaa

sebetulnya pada saat 

tender, pembuatan selokan juga bisa ditentukan 

pada saat itu, nanti akan ditentukan dititik mana 

saja yang membutuhkan selokan. Kal

saat survey harus di tentukan terlebih dahulu, 

pada umumnya hanya 

sedangkan penentuannya tetap pada saat 

pelaksanaan pengerjaan

15.3.7 Sedangkan untuk lahan PLN yang belum bebas 

yang sama-sama disaksikan, saksi menjelaskan:

“Hal tersebut merupakan tugas dari PLN itu sendiri 

karena pada saat pelaksaan waktu itu saksi 

sempat dimediasi oleh ibu Airin dan Ombudsmen 

untuk membahas persoa

tersebut akan tetapi tidak ada titik temu oleh 

karenanya lahan yang belum/tidak bisa di 

bebaskan pengerjaannya ditinggalkan. Apabila saat 

ini terdapat pengerjaan jalan (proyek) hal tersebut 

merupakan proyek lain bukan proyek Terlapor I

karena secara pengerjaan dan waktu juga Terlapor 

IV sudah selesai”. --------------------------------

15.3.8 Bahwa merujuk pada keterangan yang 

disampaikan oleh kedua saksi di atas, walaupun 

kontraktor atau pelaku usaha sudah 

menandangani kontrak kerja tahun jamak untuk 
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Bahwa terkait kualitas hasil pengerjaan saksi juga 

-----------------------------------------------  

readymix semua, yang di awal 

harapanya Fs45 dan hasilnya melebihi target, 

ketebalannyapun dari hasil testnya rata-rata lebih 

27 menjadi hampir rata-rata 28”. -------  

Bahwa terkait selokan saksi menjelaskan: -----------  

“Pembuatan selokan harus melihat kondisi terlebih 

dahulu karena harus melihat kondisi jalannya, 

sedangkan kalau melihat gambar adalah gambar 

model tipikal, dan teknis pelaksanaannya 

sebetulnya pada saat survey setelah menang 

tender, pembuatan selokan juga bisa ditentukan 

a saat itu, nanti akan ditentukan dititik mana 

saja yang membutuhkan selokan. Kalaupun pada 

harus di tentukan terlebih dahulu, 

pada umumnya hanya dimasukkan volumenya saja 

tuannya tetap pada saat 

pelaksanaan pengerjaan”. -------------------------------  

tuk lahan PLN yang belum bebas 

sama disaksikan, saksi menjelaskan: ---  

“Hal tersebut merupakan tugas dari PLN itu sendiri 

karena pada saat pelaksaan waktu itu saksi Febi 

sempat dimediasi oleh ibu Airin dan Ombudsmen 

untuk membahas persoalan pembebasan lahan 

tersebut akan tetapi tidak ada titik temu oleh 

karenanya lahan yang belum/tidak bisa di 

bebaskan pengerjaannya ditinggalkan. Apabila saat 

ini terdapat pengerjaan jalan (proyek) hal tersebut 

merupakan proyek lain bukan proyek Terlapor IV 

karena secara pengerjaan dan waktu juga Terlapor 

-----------------------------------------  

Bahwa merujuk pada keterangan yang 

disampaikan oleh kedua saksi di atas, walaupun 

kontraktor atau pelaku usaha sudah 

menandangani kontrak kerja tahun jamak untuk 

  

Bahwa terkait kualitas hasil pengerjaan saksi juga 

 

semua, yang di awal 

harapanya Fs45 dan hasilnya melebihi target, 

rata lebih 

 

 

harus melihat kondisi terlebih 

isi jalannya, 

sedangkan kalau melihat gambar adalah gambar 

nya 

setelah menang 

tender, pembuatan selokan juga bisa ditentukan 

a saat itu, nanti akan ditentukan dititik mana 

upun pada 

harus di tentukan terlebih dahulu, 

dimasukkan volumenya saja 

tuannya tetap pada saat 

 

tuk lahan PLN yang belum bebas 

 

“Hal tersebut merupakan tugas dari PLN itu sendiri 

ebi 

sempat dimediasi oleh ibu Airin dan Ombudsmen 

lan pembebasan lahan 

tersebut akan tetapi tidak ada titik temu oleh 

karenanya lahan yang belum/tidak bisa di 

bebaskan pengerjaannya ditinggalkan. Apabila saat 

ini terdapat pengerjaan jalan (proyek) hal tersebut 

V 

karena secara pengerjaan dan waktu juga Terlapor 

  

Bahwa merujuk pada keterangan yang 

disampaikan oleh kedua saksi di atas, walaupun 

kontraktor atau pelaku usaha sudah 

menandangani kontrak kerja tahun jamak untuk 



 

15.3.9

15.3.10

15.4 Fakta

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Komunikasi Atau Interaksi Dengan Pokja Untuk Menentukan 

Atau Mengatur Pemenang Paket Pekerjaan.
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pekerjaan 100%, namun 

lokasi atau khususnya Paket III belum 100% 

dibebaskan oleh pemerintah, sehingga dengan 

menggunakan logika umum/standar, tidak 

selesainya pekerjaan untuk Paket III, bukan 

kesalahan dari kontraktor/Terlapor IV, tetapi 

domain mistake terdapat pada pemerintah karena 

tidak mampu melaksanakan pembebasan lahan, 

dan karenanya Terlapor IV hany

mengerjakan maksimal 70

15.3.9 Oleh karena itu, terkait dengan kendala tidak 

selesainya pekerjaan atau tidak tuntasnya 

pekerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah 

bukan tanggung jawab kontraktor atau dalam hal 

ini adalah terlapor IV. Maka dengan demikian 

Terlapor IV tidak dapat diindikasikan telah 

melakukan persekongkolan, dengan kata lain tidak 

selesainya pekerjaan karena memiliki

dapat dipertanggungjawabkan bukan karena 

adanya indikasi persekongkolan, sebagaimana 

dimaksud menurut Angka 14 Perkom KPPU No 2 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU Anti 

Monopoli yang menyebutkan:

“Indikasi persekongkolan pada saat pelaksan

dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi: (b) 

Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak 

sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.”

15.3.10 Dengan demikian terhadap Terlapor IV tidak dapat 

dipersalahkan atau diangg

persekongkolan vertikal pada tahap pelaksanaan.

Fakta-Fakta Pemeriksaan --------------------------------

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Komunikasi Atau Interaksi Dengan Pokja Untuk Menentukan 

Atau Mengatur Pemenang Paket Pekerjaan.
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pekerjaan 100%, namun pada kenyataannya untuk  

lokasi atau khususnya Paket III belum 100% 

dibebaskan oleh pemerintah, sehingga dengan 

menggunakan logika umum/standar, tidak 

selesainya pekerjaan untuk Paket III, bukan 

kesalahan dari kontraktor/Terlapor IV, tetapi 

terdapat pada pemerintah karena 

tidak mampu melaksanakan pembebasan lahan, 

dan karenanya Terlapor IV hanya dapat 

mengerjakan maksimal 70% dari nilai kontrak; -----  

Oleh karena itu, terkait dengan kendala tidak 

selesainya pekerjaan atau tidak tuntasnya 

menjadi tanggung jawab pemerintah 

bukan tanggung jawab kontraktor atau dalam hal 

ini adalah terlapor IV. Maka dengan demikian 

Terlapor IV tidak dapat diindikasikan telah 

melakukan persekongkolan, dengan kata lain tidak 

selesainya pekerjaan karena memiliki alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan bukan karena 

adanya indikasi persekongkolan, sebagaimana 

dimaksud menurut Angka 14 Perkom KPPU No 2 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU Anti 

Monopoli yang menyebutkan: ---------------------------  

“Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan 

dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi: (b) 

Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak 

sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.” ------------------------  

Dengan demikian terhadap Terlapor IV tidak dapat 

dipersalahkan atau dianggap telah melakukan 

persekongkolan vertikal pada tahap pelaksanaan. --  

--------------------------------------------   

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Komunikasi Atau Interaksi Dengan Pokja Untuk Menentukan 

Atau Mengatur Pemenang Paket Pekerjaan. -----------------------  

 

pada kenyataannya untuk  

lokasi atau khususnya Paket III belum 100% 

dibebaskan oleh pemerintah, sehingga dengan 

menggunakan logika umum/standar, tidak 

selesainya pekerjaan untuk Paket III, bukan 

kesalahan dari kontraktor/Terlapor IV, tetapi 

terdapat pada pemerintah karena 

tidak mampu melaksanakan pembebasan lahan, 

a dapat 

 

Oleh karena itu, terkait dengan kendala tidak 

selesainya pekerjaan atau tidak tuntasnya 

menjadi tanggung jawab pemerintah 

bukan tanggung jawab kontraktor atau dalam hal 

ini adalah terlapor IV. Maka dengan demikian 

Terlapor IV tidak dapat diindikasikan telah 

melakukan persekongkolan, dengan kata lain tidak 

alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan bukan karena 

adanya indikasi persekongkolan, sebagaimana 

dimaksud menurut Angka 14 Perkom KPPU No 2 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU Anti 

 

aan 

dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi: (b) 

Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak 

sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang 

 

Dengan demikian terhadap Terlapor IV tidak dapat 

ap telah melakukan 

 

   

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Komunikasi Atau Interaksi Dengan Pokja Untuk Menentukan 
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15.4.1 Tidak terbukti karena pada pemeriksaan sidang 

tidak ada satupun saksi dalam keterangannya 

dimuka persidangan yang menyatakan jika Para 

Terlapor khususnya yang mengarah pada Terlapor 

IV telah melakukan pertemuan, komunikasi atau 

interaksi dengan PPK, ULP/Pokja dalam 

persyaratan khusus (misalnya syarat S2 Teknik 

Sipil, dan memiliki sertifikat keahlian/SKA Utama 

Jalan, serta memiliki pengalaman 10 Tahun) bagi 

peserta yang akan ikut dalam Te

Propinsi Banten 2015;

15.4.2 Tidak terbukti karena tidak ada satupun

yang diajukan oleh Investigator atau Para Terlapor 

yang menyebutkan jika Para Terlapor khususnya 

yang mengarah pada Terlapor IV melakukan 

pertemuan, komunikasi atau berinteraksi dengan 

ULP/Pokja saat penyusunan jadwal lelang;

15.4.3 Bahwa hal di atas dapat dilihat da

saksi Ir. Cucu Suh

Komitmen Provinsi Banten) di bawah sumpah 

menyatakan: --------------------------------

“Bahwa pada tahun 2015 tidak ada pergantian 

hanya saja saya ditunjuk sebagai ketua PPK.

tenaga inti yang dibutuhkan atas ara

kami selalu minta pendidikan minimal S1 teknik 

sipil berpengalaman minimal 10

mempunyai atau menguasai keahlian

tertentu, kemudian 

maksimal S1 dan rata rata D3 berpengalaman 

minimal 5 Tahun, tetap

dan menentukan minimal S2 bisa jadi kar

kompleksitasnya pekerjaan dan mengingat pula 

karakteristik wilayah sehingga dibutuhkan orang 

yang berpengalaman mejemen peroyek, sehingga S2 

sangat relevan sebagai syarat”. Kemudian saksi

menerangkan menurut Perpres 
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karena pada pemeriksaan sidang 

tidak ada satupun saksi dalam keterangannya 

dimuka persidangan yang menyatakan jika Para 

Terlapor khususnya yang mengarah pada Terlapor 

telah melakukan pertemuan, komunikasi atau 

interaksi dengan PPK, ULP/Pokja dalam membuat 

persyaratan khusus (misalnya syarat S2 Teknik 

Sipil, dan memiliki sertifikat keahlian/SKA Utama 

Jalan, serta memiliki pengalaman 10 Tahun) bagi 

peserta yang akan ikut dalam Tender Jalan 

Propinsi Banten 2015; -----------------------------------  

Tidak terbukti karena tidak ada satupun saksi baik 

yang diajukan oleh Investigator atau Para Terlapor 

yang menyebutkan jika Para Terlapor khususnya 

yang mengarah pada Terlapor IV melakukan 

pertemuan, komunikasi atau berinteraksi dengan 

/Pokja saat penyusunan jadwal lelang; ----------  

dapat dilihat dari keterangan 

saksi Ir. Cucu Suhara, M.Si. (Pejabat Pembuat 

Komitmen Provinsi Banten) di bawah sumpah 

-----------------------------------------------  

“Bahwa pada tahun 2015 tidak ada pergantian 

hanya saja saya ditunjuk sebagai ketua PPK.

tenaga inti yang dibutuhkan atas arahan cosultant, 

kami selalu minta pendidikan minimal S1 teknik 

sipil berpengalaman minimal 10 th dan harus 

menguasai keahlian bidang 

 untuk staff manager kita 

maksimal S1 dan rata rata D3 berpengalaman 

un, tetapi adanya perubahan syarat 

dan menentukan minimal S2 bisa jadi karena 

kompleksitasnya pekerjaan dan mengingat pula 

karakteristik wilayah sehingga dibutuhkan orang 

yang berpengalaman mejemen peroyek, sehingga S2 

an sebagai syarat”. Kemudian saksi

menerangkan menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 

  

karena pada pemeriksaan sidang 

tidak ada satupun saksi dalam keterangannya 

dimuka persidangan yang menyatakan jika Para 

Terlapor khususnya yang mengarah pada Terlapor 

telah melakukan pertemuan, komunikasi atau 

membuat 

persyaratan khusus (misalnya syarat S2 Teknik 

Sipil, dan memiliki sertifikat keahlian/SKA Utama 

Jalan, serta memiliki pengalaman 10 Tahun) bagi 

nder Jalan 

 

saksi baik 

yang diajukan oleh Investigator atau Para Terlapor 

yang menyebutkan jika Para Terlapor khususnya 

yang mengarah pada Terlapor IV melakukan 

pertemuan, komunikasi atau berinteraksi dengan 

 

ri keterangan 

ara, M.Si. (Pejabat Pembuat 

Komitmen Provinsi Banten) di bawah sumpah 

 

“Bahwa pada tahun 2015 tidak ada pergantian 

hanya saja saya ditunjuk sebagai ketua PPK. 

han cosultant, 

kami selalu minta pendidikan minimal S1 teknik 

th dan harus 

bidang 

nager kita 

maksimal S1 dan rata rata D3 berpengalaman 

syarat 

na 

kompleksitasnya pekerjaan dan mengingat pula 

karakteristik wilayah sehingga dibutuhkan orang 

yang berpengalaman mejemen peroyek, sehingga S2 

an sebagai syarat”. Kemudian saksi 

2010 



 

15.4.4

15.4.5

15.4.6
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tugas PPK yaitu diantaranya menetapkan HPS, 

menandatangani kontrak, dan menyusun jadwal

15.4.4 Bahwa hal di atas, bersesuaian dengan keterangan 

Saksi Dian Eka Widiantara selaku Ketua ULP/ 

Pokja, yang menyatakan:

“Pihak yang menentukan syarat minimal 

Sipil dan memiliki pengalaman selama 10 tahun 

serta memiliki SKA Jalan adalah PPK bukan Pokja”.

15.4.5 Bahwa adapun pertemuan yang dilakukan oleh 

Terlapor IV yang diwakili oleh Joko Soengkowo 

selaku Estimator, denga

tanggal 29 April 2015 sebagaimana yang terungkap 

dalam persidangan tidak lain karena memenuhi 

undangan Pokja dalam hal untuk melakukan 

klarifikasi Evaluasi Teknis dan saksi fakta Terlapor 

IV dihadapan Majelis Komisi menyampaikan pad

pokoknya tidak ada komunikasi dengan Pokja 

selain hanya melakukan evaluasi teknis

15.4.6 Terkait dengan peristiwa pema

pertemuan dengan Pokja pada tanggal 29 April 

2015 dalam agenda klarifikasi evaluasi tersebut 

sebagaimana Berita Acara Klarifikas

pemeriksaan Terlapor I, pada hari Selasa 30 

Oktober 2018, Terlapor I mengatakan bahwa:

“Berita Acara tersebut dengan tujuan untuk 

penegasan saja kepada Terlapor dan juga kepada 

penyedia karena memang pada saat penawaran di 

butuhkan klarifikasi ke

tenaga ahli mengingat yang mengerti dan 

mengetahui tenaga ahli dan alat yang akan 

digunakan akan ditempatkan di pengerjaan yang 

mana dan hal tersebut yang mampu menjawab dan 

menjelaskan kepada Pokja hanya penyedia jasa itu 

sendiri dalam hal ini peserta lelang.”
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tugas PPK yaitu diantaranya menetapkan HPS, 

menandatangani kontrak, dan menyusun jadwal”. -  

Bahwa hal di atas, bersesuaian dengan keterangan 

Saksi Dian Eka Widiantara selaku Ketua ULP/ 

Pokja, yang menyatakan: --------------------------------  

tukan syarat minimal S2 Teknik 

Sipil dan memiliki pengalaman selama 10 tahun 

A Jalan adalah PPK bukan Pokja”.

Bahwa adapun pertemuan yang dilakukan oleh 

Terlapor IV yang diwakili oleh Joko Soengkowo 

selaku Estimator, dengan mendatangi Pokja pada 

tanggal 29 April 2015 sebagaimana yang terungkap 

dalam persidangan tidak lain karena memenuhi 

undangan Pokja dalam hal untuk melakukan 

klarifikasi Evaluasi Teknis dan saksi fakta Terlapor 

IV dihadapan Majelis Komisi menyampaikan pada 

pokoknya tidak ada komunikasi dengan Pokja 

selain hanya melakukan evaluasi teknis; -------------  

Terkait dengan peristiwa pemanggilan atau 

pertemuan dengan Pokja pada tanggal 29 April 

2015 dalam agenda klarifikasi evaluasi tersebut 

sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, dalam 

pemeriksaan Terlapor I, pada hari Selasa 30 

Oktober 2018, Terlapor I mengatakan bahwa: -------  

“Berita Acara tersebut dengan tujuan untuk 

penegasan saja kepada Terlapor dan juga kepada 

penyedia karena memang pada saat penawaran di 

butuhkan klarifikasi kepada calon pemenang soal 

tenaga ahli mengingat yang mengerti dan 

mengetahui tenaga ahli dan alat yang akan 

digunakan akan ditempatkan di pengerjaan yang 

mana dan hal tersebut yang mampu menjawab dan 

menjelaskan kepada Pokja hanya penyedia jasa itu 

dalam hal ini peserta lelang.” ------------------  

 

tugas PPK yaitu diantaranya menetapkan HPS, 

 

Bahwa hal di atas, bersesuaian dengan keterangan 

Saksi Dian Eka Widiantara selaku Ketua ULP/ 

 

2 Teknik 

Sipil dan memiliki pengalaman selama 10 tahun 

A Jalan adalah PPK bukan Pokja”. 

Bahwa adapun pertemuan yang dilakukan oleh 

Terlapor IV yang diwakili oleh Joko Soengkowo 

n mendatangi Pokja pada 

tanggal 29 April 2015 sebagaimana yang terungkap 

dalam persidangan tidak lain karena memenuhi 

undangan Pokja dalam hal untuk melakukan 

klarifikasi Evaluasi Teknis dan saksi fakta Terlapor 

a 

pokoknya tidak ada komunikasi dengan Pokja 

 

ggilan atau 

pertemuan dengan Pokja pada tanggal 29 April 

2015 dalam agenda klarifikasi evaluasi tersebut 

i, dalam 

pemeriksaan Terlapor I, pada hari Selasa 30 

 

“Berita Acara tersebut dengan tujuan untuk 

penegasan saja kepada Terlapor dan juga kepada 

penyedia karena memang pada saat penawaran di 

pada calon pemenang soal 

tenaga ahli mengingat yang mengerti dan 

mengetahui tenaga ahli dan alat yang akan 

digunakan akan ditempatkan di pengerjaan yang 

mana dan hal tersebut yang mampu menjawab dan 

menjelaskan kepada Pokja hanya penyedia jasa itu 
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15.4.7 Menurut saksi Dian Eka Widiantara selaku Ketua 

ULP/Pokja Terkait klarifikasi evaluasi di tahapan 

penawaran mengapa ditulis tangan, menyatakan:

“Karena memang Terlapor I dalam hal ini 

menginginkan mendengarkan keterangan sec

langsung jawaban dari para penyedia yang lolos 

kualifikasi akan tetapi Pokja berfikir juga 

bagaimana mencari cara agar tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk membuatkan Berita Acara 

dalam bentuk ketikan komputer oleh karenananya 

untuk memudahkan menca

penyedia jasa tersebut Terlapor I selaku Pokja pada 

saat itu menyediakan draft atau kertas kos

sudah siap untuk diisi

15.4.8 Berkaitan dengan Berita Acara yang ditulis tangan 

sebagaimana LDP halaman 31 yang sebelumnya 

menurut keterangan dibawah sumpah saksi 

Terlapor IV masih dalam bentuk kertas yang sudah 

disediakan untuk di isi yang terungkap dalam 

persidangan, bahwa saksi Terlapor IV mengatakan 

terhadap bukti kolom yang bertuliskan angka 

penawaran lengkap beserta keterangan pada kolom

sebelahnya sebagaimana ditunjukan oleh 

Investigator dihadapan Majelis Komisi sebagai 

bukti. Dalam hal ini Dian Eka Widiantara/ Terlapor 

I menjelaskan: --------------------------------

“Mengapa terdapat tulisan tersebut k

saat itu Pokja di bagian

dari pihak BMTR sehingga kemungkinan tulisan 

tersebut bagian dari masukan dari BMTR. Akan 

tetapi ketika dikonfirmasi kembali oleh Investigator 

untuk meyakinkan persidangan pada saat 

pemeriksaan, Terlapor I mengatakan bahwa hal 

tersebut merupakan tulisan tangan d

Pokja itu sendiri.” --------------------------------
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Menurut saksi Dian Eka Widiantara selaku Ketua 

ULP/Pokja Terkait klarifikasi evaluasi di tahapan 

penawaran mengapa ditulis tangan, menyatakan: --  

“Karena memang Terlapor I dalam hal ini 

menginginkan mendengarkan keterangan secara 

langsung jawaban dari para penyedia yang lolos 

kualifikasi akan tetapi Pokja berfikir juga 

bagaimana mencari cara agar tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk membuatkan Berita Acara 

dalam bentuk ketikan komputer oleh karenananya 

untuk memudahkan mencatat jawaban para 

penyedia jasa tersebut Terlapor I selaku Pokja pada 

saat itu menyediakan draft atau kertas kosong yang 

sudah siap untuk diisi”. ---------------------------------  

Berkaitan dengan Berita Acara yang ditulis tangan 

sebagaimana LDP halaman 31 yang sebelumnya 

n dibawah sumpah saksi 

Terlapor IV masih dalam bentuk kertas yang sudah 

disediakan untuk di isi yang terungkap dalam 

persidangan, bahwa saksi Terlapor IV mengatakan 

terhadap bukti kolom yang bertuliskan angka 

penawaran lengkap beserta keterangan pada kolom

sebelahnya sebagaimana ditunjukan oleh 

Investigator dihadapan Majelis Komisi sebagai 

bukti. Dalam hal ini Dian Eka Widiantara/ Terlapor 

---------------------------------------------  

“Mengapa terdapat tulisan tersebut karena pada 

saat itu Pokja di bagian-bagian tertentu di bantu 

ihak BMTR sehingga kemungkinan tulisan 

tersebut bagian dari masukan dari BMTR. Akan 

tetapi ketika dikonfirmasi kembali oleh Investigator 

untuk meyakinkan persidangan pada saat 

pemeriksaan, Terlapor I mengatakan bahwa hal 

tersebut merupakan tulisan tangan dari anggota 

-----------------------------------------  

  

Menurut saksi Dian Eka Widiantara selaku Ketua 

ULP/Pokja Terkait klarifikasi evaluasi di tahapan 

 

“Karena memang Terlapor I dalam hal ini 

ara 

langsung jawaban dari para penyedia yang lolos 

kualifikasi akan tetapi Pokja berfikir juga 

bagaimana mencari cara agar tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk membuatkan Berita Acara 

dalam bentuk ketikan komputer oleh karenananya 

tat jawaban para 

penyedia jasa tersebut Terlapor I selaku Pokja pada 

ong yang 

 

Berkaitan dengan Berita Acara yang ditulis tangan 

sebagaimana LDP halaman 31 yang sebelumnya 

n dibawah sumpah saksi 

Terlapor IV masih dalam bentuk kertas yang sudah 

disediakan untuk di isi yang terungkap dalam 

persidangan, bahwa saksi Terlapor IV mengatakan 

terhadap bukti kolom yang bertuliskan angka 

penawaran lengkap beserta keterangan pada kolom 

sebelahnya sebagaimana ditunjukan oleh 

Investigator dihadapan Majelis Komisi sebagai 

bukti. Dalam hal ini Dian Eka Widiantara/ Terlapor 

 

na pada 

bagian tertentu di bantu 

ihak BMTR sehingga kemungkinan tulisan 

tersebut bagian dari masukan dari BMTR. Akan 

tetapi ketika dikonfirmasi kembali oleh Investigator 

untuk meyakinkan persidangan pada saat 

pemeriksaan, Terlapor I mengatakan bahwa hal 

ari anggota 
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15.4.10

15.4.11

15.4.12
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15.4.9 Sedangkan saksi Terlapor IV yang memberikan 

keterangan di bawah sumpah bahwa Bpk Joko 

Soengkowo, sebagai Estimator, yang mendapatkan 

tugas dari perusahaan dengan tegas menjawab:

“Kolom kotak yang terdapat angka penawaran 

beserta keterangan di kolom sebelahnya tersebut 

tidak ada dalam lembaran kertas atau dalam satu 

halaman yang digabungkan dimana terdapat 

tulisan tangan dan tanda tangan saksi

15.4.10 Bahwa keterangan saksi Dian Eka Widiantara 

selaku Ketua Pokja/Terlapor I 

tentu menunjukkan bahwa penyelenggara dalam 

hal ini Pokja dengan terang benderang tidak 

menjalankan tugas secara cermat dan hati

sebagaimana dalam asas hukum adminitrasi 

pemerintah, kelalaian tersebut mengakibatkan 

kesalahan besar 

merugikan para peny

tender; --------------------------------

15.4.11 Bahwa terkait dengan persyaratan, berdasa

keterangan saksi Edi Nurpadmo selaku Manajer 

Proyek PT Adhi Karya (Persero)

“Bahwa syarat-syarat yang di tentukan 

dianggap masih batas kewajaran, begitu juga 

berkaitan dengan peralatan dan tenaga ahli.”

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Putut 

Denia Sutama selaku Manager Marketing PT

Konstruksi Manggala Pratama

menerangkan: --------------------------------

“Syarat di tahun 2015 merupakan syarat yang 

wajar karena makin tinggi persyaratannya maka 

makin tinggi output yang diminta”.

15.4.12 Bahwa dengan demikian apa yang disebutkan 

dalam LDP angka 8, halaman 21 

pokoknya dinyatakan adanya pengaturan 

penempatan personil inti, dengan persyaratan 
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Sedangkan saksi Terlapor IV yang memberikan 

keterangan di bawah sumpah bahwa Bpk Joko 

Soengkowo, sebagai Estimator, yang mendapatkan 

tugas dari perusahaan dengan tegas menjawab: ----  

“Kolom kotak yang terdapat angka penawaran 

eserta keterangan di kolom sebelahnya tersebut 

tidak ada dalam lembaran kertas atau dalam satu 

halaman yang digabungkan dimana terdapat 

n tangan dan tanda tangan saksi”.  -------------  

Bahwa keterangan saksi Dian Eka Widiantara 

selaku Ketua Pokja/Terlapor I tersebut di atas 

kan bahwa penyelenggara dalam 

hal ini Pokja dengan terang benderang tidak 

menjalankan tugas secara cermat dan hati-hati 

sebagaimana dalam asas hukum adminitrasi 

pemerintah, kelalaian tersebut mengakibatkan 

kesalahan besar dalam tender dan dapat 

merugikan para penyedia jasa selaku peserta 

------------------------------------------------------  

Bahwa terkait dengan persyaratan, berdasarkan 

keterangan saksi Edi Nurpadmo selaku Manajer 

Adhi Karya (Persero), Tbk., menyatakan:  

syarat yang di tentukan oleh panitia 

dianggap masih batas kewajaran, begitu juga 

berkaitan dengan peralatan dan tenaga ahli.” -------  

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Putut 

ama selaku Manager Marketing PT Jaya 

truksi Manggala Pratama, Tbk., yang 

---------------------------------------------  

t di tahun 2015 merupakan syarat yang 

wajar karena makin tinggi persyaratannya maka 

makin tinggi output yang diminta”. --------------------  

Bahwa dengan demikian apa yang disebutkan 

dalam LDP angka 8, halaman 21 - 22 yang pada 

pokoknya dinyatakan adanya pengaturan 

personil inti, dengan persyaratan 

 

Sedangkan saksi Terlapor IV yang memberikan 

keterangan di bawah sumpah bahwa Bpk Joko 

Soengkowo, sebagai Estimator, yang mendapatkan 

 

“Kolom kotak yang terdapat angka penawaran 

eserta keterangan di kolom sebelahnya tersebut 

tidak ada dalam lembaran kertas atau dalam satu 

halaman yang digabungkan dimana terdapat 

 

Bahwa keterangan saksi Dian Eka Widiantara 

tersebut di atas 

kan bahwa penyelenggara dalam 

hal ini Pokja dengan terang benderang tidak 

hati 

sebagaimana dalam asas hukum adminitrasi 

pemerintah, kelalaian tersebut mengakibatkan 

dalam tender dan dapat 

edia jasa selaku peserta 

 

rkan 

keterangan saksi Edi Nurpadmo selaku Manajer 

 

oleh panitia 

dianggap masih batas kewajaran, begitu juga 

 

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Putut 

Jaya 

yang 

 

t di tahun 2015 merupakan syarat yang 

wajar karena makin tinggi persyaratannya maka 

 

Bahwa dengan demikian apa yang disebutkan 

22 yang pada 

pokoknya dinyatakan adanya pengaturan 

personil inti, dengan persyaratan 



 

 
 

15.4.13

15.4.14

halaman 359 dari 511

pendidikan S2 Teknik Sipil untuk 

Intendent merupakan persyaratan yang terlalu 

tinggi adalah tidak terbukti karena persyaratan 

yang ditentukan masih dalam batas kewajaran;

15.4.13 Bahwa proses yang dilakukan oleh Pok

menerapkan persyaratan utama adalah sesuatu hal 

yang wajar karena pada prinsipnya ULP memiliki 

kewenangan untuk menetapkan syarat

harus dipenuhi para pelaku usaha yang ingin ikut 

terlibat berpartisipasi dalam proses pengadaan 

barang dan jasa sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 17 ayat (2) Perpres No 54 Tahun 2010, yang 

menyebutkan Tugas pokok dan kewenangan 

ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa; --------------------------------

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran

Penawaran; --------------------------------

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di website K/L/D/I masing

masing dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE 

untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 

Nasional; --------------------------------

e. menilai kualifikasi Penyedi

melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan 

harga terhadap penawaran yang masuk;

g. ….Dst…  --------------------------------

15.4.14 Akan tetapi pada saat pemeriksaan Terlapor I, 

terkait dengan penghitungan penawaran harga 

pada saat klarifikasi di hadapan Majelis

Terlapor I tidak mampu menjelaskan kepada 

Investigator secara detail atas kebutuhan 

pengerjaan karena memang Pokja tidak ada 
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pendidikan S2 Teknik Sipil untuk General Super 

ntendent merupakan persyaratan yang terlalu 

tinggi adalah tidak terbukti karena persyaratan 

yang ditentukan masih dalam batas kewajaran; ----  

Bahwa proses yang dilakukan oleh Pokja dalam 

menerapkan persyaratan utama adalah sesuatu hal 

yang wajar karena pada prinsipnya ULP memiliki 

kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi para pelaku usaha yang ingin ikut 

terlibat berpartisipasi dalam proses pengadaan 

n jasa sebagaimana disebutkan dalam 

17 ayat (2) Perpres No 54 Tahun 2010, yang 

Tugas pokok dan kewenangan 

ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: ---------------------  

Menyusun rencana pemilihan Penyedia 

-----------------------------------------  

menetapkan Dokumen Pengadaan; ---------------  

menetapkan besaran nominal Jaminan 

--------------------------------------------  

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-

masing dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE 

untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 

-----------------------------------------------  

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 

melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; ----  

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan 

harga terhadap penawaran yang masuk; --------  

-----------------------------------------------  

Akan tetapi pada saat pemeriksaan Terlapor I, 

terkait dengan penghitungan penawaran harga 

klarifikasi di hadapan Majelis Komisi, 

Terlapor I tidak mampu menjelaskan kepada 

Investigator secara detail atas kebutuhan 

pengerjaan karena memang Pokja tidak ada 

  

uper 

ntendent merupakan persyaratan yang terlalu 

tinggi adalah tidak terbukti karena persyaratan 

 

ja dalam 

menerapkan persyaratan utama adalah sesuatu hal 

yang wajar karena pada prinsipnya ULP memiliki 

syarat yang 

harus dipenuhi para pelaku usaha yang ingin ikut 

terlibat berpartisipasi dalam proses pengadaan 

n jasa sebagaimana disebutkan dalam 

17 ayat (2) Perpres No 54 Tahun 2010, yang 

Tugas pokok dan kewenangan 

 

Menyusun rencana pemilihan Penyedia 

 

 

nominal Jaminan 

 

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 

-

masing dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE 

untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 

 

a Barang/Jasa 

 

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan 

 

 

Akan tetapi pada saat pemeriksaan Terlapor I, 

terkait dengan penghitungan penawaran harga 

Komisi, 

Terlapor I tidak mampu menjelaskan kepada 

Investigator secara detail atas kebutuhan 

pengerjaan karena memang Pokja tidak ada 



 

15.4.15

15.4.16

  

halaman 360 dari 511

personil yang memiliki 

konstruksi, bahwa hal tersebut merupakan suatu 

kelalaian panitia dalam hal ini ULP/Pokja sebagai 

penyelenggara lelang, oleh karenanya pula sangat 

tidak relevan bila dikaitkan dengan tuduhan 

Investigator atas dugaan persekongko

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Anti 

Monopoli yang tercantum dalam h

15.4.15 Pemahaman/kompetensi Terlapor I sebagai 

penyelenggara lelang dapat dilihat ketika di 

pertanyakan tentang dasar hukum atas klarifikasi 

peralatan dan personil apabila ditemukan memiliki 

kesamaan dalam beberapa peket yang bersamaan 

digunakan, Terlapor I juga tidak mampu menjawab 

secara meyakinkan yang  berlandaskan pada 

peraturan perundang

pengerjaan konstruksi, padahal tentang hal 

dimaksud telah ditegaskan dalam Pasal 6d 

dan Ayat (3) Permen PU No.07/PRT/M/2014 

Tentang Perubahan Kedua Peraturan Ment

Pekerjan Umum No. 07/PRT/M/2011 Tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi dan Konsultasi. Aturan dalam pasal 

tersebut secara kewena

dalam hal ini adalah Pokja selaku penentu 

pemenang dalam lelang pekerjaan konstruksi 

maupun konsultasi oleh karenanya Pokja selaku 

panitia secara kewenangan harus mengetahuinya 

karena bila diabaikan maka berakibat pada 

kelalaian dalam menjalankan tugas; 

15.4.16 Bahwa terkait dengan penyusunan persyaratan 

untuk mengikuti tender dalam arti pada tahapan 

prakualifiasi yang merupakan kewenangan 

daripada ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan ditegaskan 

pula oleh Drs. Edi Usman, S.T.,

24 Oktober 2018, yang pada intinya menyampaikan 
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personil yang memiliki background pengerjaan 

konstruksi, bahwa hal tersebut merupakan suatu 

kelalaian panitia dalam hal ini ULP/Pokja sebagai 

penyelenggara lelang, oleh karenanya pula sangat 

tidak relevan bila dikaitkan dengan tuduhan 

tigator atas dugaan persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Anti 

tercantum dalam halaman 26 LDP; -  

Pemahaman/kompetensi Terlapor I sebagai 

penyelenggara lelang dapat dilihat ketika di 

pertanyakan tentang dasar hukum atas klarifikasi 

peralatan dan personil apabila ditemukan memiliki 

kesamaan dalam beberapa peket yang bersamaan 

Terlapor I juga tidak mampu menjawab 

secara meyakinkan yang  berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan tentang 

pengerjaan konstruksi, padahal tentang hal 

dimaksud telah ditegaskan dalam Pasal 6d Ayat (1)

Permen PU No.07/PRT/M/2014 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri 

Pekerjan Umum No. 07/PRT/M/2011 Tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi dan Konsultasi. Aturan dalam pasal 

tersebut secara kewenangan merupakan hak ULP 

dalam hal ini adalah Pokja selaku penentu 

dalam lelang pekerjaan konstruksi 

maupun konsultasi oleh karenanya Pokja selaku 

panitia secara kewenangan harus mengetahuinya 

karena bila diabaikan maka berakibat pada 

lalaian dalam menjalankan tugas;  -----------------  

Bahwa terkait dengan penyusunan persyaratan 

mengikuti tender dalam arti pada tahapan 

prakualifiasi yang merupakan kewenangan 

daripada ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan ditegaskan 

Edi Usman, S.T., M.T. pada tanggal 

24 Oktober 2018, yang pada intinya menyampaikan 

 

pengerjaan 

konstruksi, bahwa hal tersebut merupakan suatu 

kelalaian panitia dalam hal ini ULP/Pokja sebagai 

penyelenggara lelang, oleh karenanya pula sangat 

tidak relevan bila dikaitkan dengan tuduhan 

lan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Anti 

 

Pemahaman/kompetensi Terlapor I sebagai 

penyelenggara lelang dapat dilihat ketika di 

pertanyakan tentang dasar hukum atas klarifikasi 

peralatan dan personil apabila ditemukan memiliki 

kesamaan dalam beberapa peket yang bersamaan 

Terlapor I juga tidak mampu menjawab 

secara meyakinkan yang  berlandaskan pada 

undangan tentang 

pengerjaan konstruksi, padahal tentang hal 

) 

Permen PU No.07/PRT/M/2014 

ri 

Pekerjan Umum No. 07/PRT/M/2011 Tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi dan Konsultasi. Aturan dalam pasal 

gan merupakan hak ULP 

dalam hal ini adalah Pokja selaku penentu 

dalam lelang pekerjaan konstruksi 

maupun konsultasi oleh karenanya Pokja selaku 

panitia secara kewenangan harus mengetahuinya 

karena bila diabaikan maka berakibat pada 

 

Bahwa terkait dengan penyusunan persyaratan 

mengikuti tender dalam arti pada tahapan 

prakualifiasi yang merupakan kewenangan 

daripada ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan ditegaskan 

M.T. pada tanggal 

24 Oktober 2018, yang pada intinya menyampaikan 



 

 
 

15.4.17

halaman 361 dari 511

bahwa proses prakualifikasi p

isian dokumen tentang kualifikasi, yang berkaitan 

dengan standar dokumen. Secara substansi 

terdapat 5 varian yang harus di cantumkan dalam 

standar dokumen penga

adalah: --------------------------------

a. Data administrasi perusahaan;

b. Data Pengurus dan pemilik perusahaan hal ini 

terkait dengan persekongkolan dan terkait juga 

afiliasi perusahaan;

c. Data keuangan hal tersebut tentunya untuk 

mengukur kemampuan keuangan yang 

biasanya di ukur/berbentuk neraca 

perusahaan terakhir;

d. Data fasilitas, peralatan dan perlengkapan, hal 

ini kaitannya dengan jalan yang akan 

dikerjakan sehingga untuk pekerjaannya 

peralatan utama harus ada, dan apabila kalau 

tidak ada peralatan utama tersebut maka tidak 

lulus kualifikasi; dan

e. Data pengalaman kalau untuk 

dibuat untuk tiga tabel sedangkan tidak 

konstruksi hanya dua tabel.

15.4.17 Bahwa dijelaskan juga oleh ahli terkait tentang 

data pengalaman mengapa yang dibutuhkan 

sebanyak tiga tabel yaitu diantaranya sebagai 

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

a. Tabel pertama adalah data tenta

berpengalaman pengerjaan yang berhubungan 

di atas 3 tahun karena di 

huruf d “perusahaan yang berdiri kurang dari 3 

tahun boleh tidak diisi” nanti akan di tuliskan 

disitu tentang data pengalaman kurang dari 3 

tahun;  --------------------------------

b. Tabel kedua adalah

terakhir yang juga harus ditampilkan hal 
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bahwa proses prakualifikasi pada dasarnya adalah 

isian dokumen tentang kualifikasi, yang berkaitan 

dengan standar dokumen. Secara substansi 

terdapat 5 varian yang harus di cantumkan dalam 

standar dokumen pengadaan, diantara kelimanya 

------------------------------------------------------  

Data administrasi perusahaan; --------------------  

us dan pemilik perusahaan hal ini 

terkait dengan persekongkolan dan terkait juga 

afiliasi perusahaan;  ---------------------------------  

Data keuangan hal tersebut tentunya untuk 

mengukur kemampuan keuangan yang 

biasanya di ukur/berbentuk neraca 

perusahaan terakhir; --------------------------------  

peralatan dan perlengkapan, hal 

ini kaitannya dengan jalan yang akan 

dikerjakan sehingga untuk pekerjaannya 

peralatan utama harus ada, dan apabila kalau 

tidak ada peralatan utama tersebut maka tidak 

lulus kualifikasi; dan --------------------------------  

Data pengalaman kalau untuk konstruksi 

dibuat untuk tiga tabel sedangkan tidak 

konstruksi hanya dua tabel. -----------------------  

Bahwa dijelaskan juga oleh ahli terkait tentang 

data pengalaman mengapa yang dibutuhkan 

sebanyak tiga tabel yaitu diantaranya sebagai 

----------------------------------------------------  

Tabel pertama adalah data tentang 

berpengalaman pengerjaan yang berhubungan 

di atas 3 tahun karena di Pasal 19 Ayat (1)

huruf d “perusahaan yang berdiri kurang dari 3 

tahun boleh tidak diisi” nanti akan di tuliskan 

disitu tentang data pengalaman kurang dari 3 

-------------------------------------------------  

Tabel kedua adalah data pengalaman 10 tahun 

terakhir yang juga harus ditampilkan hal 

  

ada dasarnya adalah 

isian dokumen tentang kualifikasi, yang berkaitan 

dengan standar dokumen. Secara substansi 

terdapat 5 varian yang harus di cantumkan dalam 

daan, diantara kelimanya 

 

 

us dan pemilik perusahaan hal ini 

terkait dengan persekongkolan dan terkait juga 

 

Data keuangan hal tersebut tentunya untuk 

mengukur kemampuan keuangan yang 

biasanya di ukur/berbentuk neraca 

 

peralatan dan perlengkapan, hal 

ini kaitannya dengan jalan yang akan 

dikerjakan sehingga untuk pekerjaannya 

peralatan utama harus ada, dan apabila kalau 

tidak ada peralatan utama tersebut maka tidak 

 

konstruksi 

dibuat untuk tiga tabel sedangkan tidak 

 

Bahwa dijelaskan juga oleh ahli terkait tentang 

data pengalaman mengapa yang dibutuhkan 

sebanyak tiga tabel yaitu diantaranya sebagai 

 

ng 

berpengalaman pengerjaan yang berhubungan 

) 

huruf d “perusahaan yang berdiri kurang dari 3 

tahun boleh tidak diisi” nanti akan di tuliskan 

disitu tentang data pengalaman kurang dari 3 

 

data pengalaman 10 tahun 

terakhir yang juga harus ditampilkan hal 



 

15.4.18

  

halaman 362 dari 511

tersbut berkaitan dengan kemampuan dasar 

(KD), untuk pengerjaan konstruksi dan jasa 

lainnya wajib ada KD sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 19 H

memiliki KD untuk u

kecuali untuk pengadaan barang dan jasa 

konsultasi wajb di hitung kemampuan 

dasarnya”, lalu dijabarkan dalam Pasal 20 

(1) Huruf a yang isinya untuk pengerjaan 

konstruksi KD sama dengan 3 NPt (Nilai 

Pengalaman Tertinggi dalam kurung

tahun terakhir); di

sedangkan --------------------------------

c. Tabel yang ketiga adalah paket pekerjaan 

sesaat itu gunakanya adalah untuk menjawab 

SKP (sisa kemampuan paket) di 

(1) Huruf j disebutkan SKP = KP

paket untuk usaha keci

sudah memiliki 5 paket berarti kemampuannya 

nol artinya dia tidak boleh ikut paket, kecuali di 

ikut 5 paket tersebut besok selesai 2 paket, 

maka besoknya dia sudah bisa ikut paket lagi 

dan secara bersamaan itu dituangkan di paket 

yang sesaat. Untuk paket non

dengan paket kecil, untuk paket kecil 

rumsunya adalah 1,2N, N artinya berapa 

jumlah paket sesaat yang tertinggi selama 5 

tahun terakhir. --------------------------------

15.4.18 Bahwa dengan demikian, hal

dengan data-data pengalaman se

diuraikan ahli pengadaan urgensinya mengapa 

harus tercantum didalam dokumen prakualifikasi 

untuk memenuhi syarat kualifikasi, dan apabila 

semuanya yang disyaratkan tersebut menurut 

penilian memenuhi maka peserta lelang dapat 

dinyatakan lulus kual
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tersbut berkaitan dengan kemampuan dasar 

(KD), untuk pengerjaan konstruksi dan jasa 

lainnya wajib ada KD sebagaimana tertuang 

Huruf h yang berbunyi “wajib 

memiliki KD untuk usaha yang non-kecil 

kecuali untuk pengadaan barang dan jasa 

konsultasi wajb di hitung kemampuan 

lalu dijabarkan dalam Pasal 20 Ayat 

uruf a yang isinya untuk pengerjaan 

konstruksi KD sama dengan 3 NPt (Nilai 

Pengalaman Tertinggi dalam kurung waktu 10 

tahun terakhir); di Huruf b dikalikan 5; 

---------------------------------------------  

Tabel yang ketiga adalah paket pekerjaan 

sesaat itu gunakanya adalah untuk menjawab 

SKP (sisa kemampuan paket) di Pasal 19 Ayat 

uruf j disebutkan SKP = KP-P kemampuan 

paket untuk usaha kecil adalah 5 artinya kalau 

sudah memiliki 5 paket berarti kemampuannya 

nol artinya dia tidak boleh ikut paket, kecuali di 

ikut 5 paket tersebut besok selesai 2 paket, 

maka besoknya dia sudah bisa ikut paket lagi 

dan secara bersamaan itu dituangkan di paket 

ang sesaat. Untuk paket non-kecil berbeda 

dengan paket kecil, untuk paket kecil 

rumsunya adalah 1,2N, N artinya berapa 

jumlah paket sesaat yang tertinggi selama 5 

---------------------------------------  

Bahwa dengan demikian, hal-hal yang berkaitan 

data pengalaman sebagaimana 

diuraikan ahli pengadaan urgensinya mengapa 

harus tercantum didalam dokumen prakualifikasi 

untuk memenuhi syarat kualifikasi, dan apabila 

semuanya yang disyaratkan tersebut menurut 

penilian memenuhi maka peserta lelang dapat 

dinyatakan lulus kualifikasi. Dan bahwa lulus 

 

tersbut berkaitan dengan kemampuan dasar 

(KD), untuk pengerjaan konstruksi dan jasa 

lainnya wajib ada KD sebagaimana tertuang 

uruf h yang berbunyi “wajib 

kecil 

kecuali untuk pengadaan barang dan jasa 

konsultasi wajb di hitung kemampuan 

yat 

uruf a yang isinya untuk pengerjaan 

konstruksi KD sama dengan 3 NPt (Nilai 

waktu 10 

uruf b dikalikan 5; 

 

Tabel yang ketiga adalah paket pekerjaan 

sesaat itu gunakanya adalah untuk menjawab 

yat 

puan 

l adalah 5 artinya kalau 

sudah memiliki 5 paket berarti kemampuannya 

nol artinya dia tidak boleh ikut paket, kecuali di 

ikut 5 paket tersebut besok selesai 2 paket, 

maka besoknya dia sudah bisa ikut paket lagi 

dan secara bersamaan itu dituangkan di paket 

kecil berbeda 

dengan paket kecil, untuk paket kecil 

rumsunya adalah 1,2N, N artinya berapa 

jumlah paket sesaat yang tertinggi selama 5 

 

hal yang berkaitan 

bagaimana 

diuraikan ahli pengadaan urgensinya mengapa 

harus tercantum didalam dokumen prakualifikasi 

untuk memenuhi syarat kualifikasi, dan apabila 

semuanya yang disyaratkan tersebut menurut 

penilian memenuhi maka peserta lelang dapat 

ifikasi. Dan bahwa lulus 



 

 
 

 

 

No  

 

 

Keterangan

1 Pengumuman

Kualifikasi 

2 Download 

dokumen Pra 

Kualifikasi 

3 Upload Dokumen 

4 …..Dst…… 

15.4.19

15.4.20

15.4.21

halaman 363 dari 511

prakualifikasi adalah suatu prasyarat kualifikasi 

untuk diperbolehkannya melakukan penawaran 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 ayat 3 yaitu 

yang lulus kualifikasi yang hanya boleh melakuka

penawaran; --------------------------------

Keterangan 

Pembangunan jalan

Pakupatan       Palima - PS.     
a. Palima        Teneng            

                       
                      

          
 Tanggal            Tanggal          

n Pra 3 – Feb 3 - Feb 

dokumen Pra 

3 – Feb 3 - Feb 

Upload Dokumen  4 – Feb 4 – Feb 

----- ---- 

15.4.19 Bahwa selain itu hal

persidangan adalah terkait dengan jadwal tahapan 

pelaksanaan 4 (empat) 

Banten 2015, yang di dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran (LDP) 

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

15.4.20 Bahwa berdasarkan

menunjukan jika jadwal lelang sengaja dibuat 

dengan tahapan waktu pelaksanaan yang begitu 

sempit, sehingga berimplikasi menutup pelaku 

usaha lain untuk terlibat dalam proses tender;

15.4.21 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara 

quo, terungkap jika jadwal waktu pelaksanaan 

tahapan lelang tidak seperti yang disebutkan 

didalam ULP melainkan sesuai dengan Pasal 60 

ayat (1) Perpres Nomor

Pengadaan Barang dan Jasa yang me

“(1) Pelelangan Umum dengan pr

Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum 
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prakualifikasi adalah suatu prasyarat kualifikasi 

untuk diperbolehkannya melakukan penawaran 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 ayat 3 yaitu 

yang lulus kualifikasi yang hanya boleh melakukan

------------------------------------------------  

Pembangunan jalan 

PS.        SP. Muncul-        Hasyim 
Teneng               Pamulang-           Ashari 

                       Pajajaran- 
                      Otista 

Tanggal                  Tanggal           Tanggal 

3 – Feb 3 - Feb 

3 – Feb 3 - Feb 

 4 – Feb 4 - Feb 

--- --- 

Bahwa selain itu hal-hal yang terungkap dalam 

persidangan adalah terkait dengan jadwal tahapan 

pelaksanaan 4 (empat) Paket Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015, yang di dalam Laporan Dugaan 

 halaman 4 Angka 6.2, 

------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan tabel di atas, seolah-olah 

menunjukan jika jadwal lelang sengaja dibuat 

dengan tahapan waktu pelaksanaan yang begitu 

sempit, sehingga berimplikasi menutup pelaku 

usaha lain untuk terlibat dalam proses tender; -----  

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara a

, terungkap jika jadwal waktu pelaksanaan 

tahapan lelang tidak seperti yang disebutkan 

didalam ULP melainkan sesuai dengan Pasal 60 

mor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan: ---  

“(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, 

Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum 

  

prakualifikasi adalah suatu prasyarat kualifikasi 

untuk diperbolehkannya melakukan penawaran 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 ayat 3 yaitu 

n 

 

hal yang terungkap dalam 

persidangan adalah terkait dengan jadwal tahapan 

aket Tender Jalan Propinsi 

Banten 2015, yang di dalam Laporan Dugaan 

ngka 6.2, 

 

olah 

menunjukan jika jadwal lelang sengaja dibuat 

dengan tahapan waktu pelaksanaan yang begitu 

sempit, sehingga berimplikasi menutup pelaku 

 

a 

, terungkap jika jadwal waktu pelaksanaan 

tahapan lelang tidak seperti yang disebutkan 

didalam ULP melainkan sesuai dengan Pasal 60 

54 Tahun 2010 Tentang 

 

akualifikasi, 

Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum 
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dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai 

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

a. penayangan pengumuman prakualifikasi 

paling kurang 7  (tujuh) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi dimulai sejak tanggal 

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir pemasukan 

Dokumen Kualifikasi;

c. batas akhir pemasukan Dokumen 

Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja 

setelah berakhirnya penayangan 

pengumuman kualifikasi;

d. masa sanggah terhadap hasil

dilakukan selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil kualifikasi dan 

tidak ada sanggahan banding;

e. ..Dst…”--------------------------------

15.4.22 Bahwa hal di atas sesuai dengan keterangan saksi I 

Putut Denia Sutama selaku Manager Marketing PT

Jaya Konstruksi Manggala 

terhadap batas waktu pelaksanaan lelang telah 

terjadi perubahan sampai 5 (lima) kali, berikut 

keterangan saksi dibawah sumpah menerangkan:

“Tentang perubahan jadwal terkait administrasi:

a. Pengumuman pra kualifikasi, 3 Feb

– 10 Februari 2015, tidak ada perubahan;

b. Download Pengumuman kualifikasi, 3 F

2015  - 17 Februari 

c. Upload Dokumen Kualifikasi, 4 Feb

– 18 Februari 2015, 1 kali perubahan;

d. Evaluasi dokumen perubahan, 18 Feb

2015 – 27 Februari 

e. Pembuktian kualifikasi, 2 Maret 2015 

Maret 2015, 5 kali perubahan.”
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dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai 

---------------------------------------------  

penayangan pengumuman prakualifikasi 

paling kurang 7  (tujuh) hari kerja; ---------  

pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi dimulai sejak tanggal 

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir pemasukan 

Dokumen Kualifikasi; -------------------------  

batas akhir pemasukan Dokumen 

Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja 

setelah berakhirnya penayangan 

pengumuman kualifikasi; --------------------  

masa sanggah terhadap hasil kualifikasi 

dilakukan selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil kualifikasi dan 

tidak ada sanggahan banding; -------------  

------------------------------------------  

Bahwa hal di atas sesuai dengan keterangan saksi I 

ama selaku Manager Marketing PT

truksi Manggala Pratama, Tbk. jika 

terhadap batas waktu pelaksanaan lelang telah 

terjadi perubahan sampai 5 (lima) kali, berikut 

keterangan saksi dibawah sumpah menerangkan: --  

“Tentang perubahan jadwal terkait administrasi: ---  

Pengumuman pra kualifikasi, 3 Februari 2015 

2015, tidak ada perubahan; ------  

load Pengumuman kualifikasi, 3 Februari 

Februari 2015, 1 Kali Perubahan; --  

Upload Dokumen Kualifikasi, 4 Februari 2015 

2015, 1 kali perubahan; ----------  

Evaluasi dokumen perubahan, 18 Februari 

Februari 2015, 3 kali perubahan; ---  

Pembuktian kualifikasi, 2 Maret 2015 – 22 

Maret 2015, 5 kali perubahan.” -------------------  

 

dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai 

 

penayangan pengumuman prakualifikasi 

 

pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Kualifikasi dimulai sejak tanggal 

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari 

kerja sebelum batas akhir pemasukan 

 

batas akhir pemasukan Dokumen 

Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja 

setelah berakhirnya penayangan 

 

kualifikasi 

dilakukan selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil kualifikasi dan 

 

 

Bahwa hal di atas sesuai dengan keterangan saksi I 

ama selaku Manager Marketing PT 

. jika 

terhadap batas waktu pelaksanaan lelang telah 

terjadi perubahan sampai 5 (lima) kali, berikut 

 

 

uari 2015 

 

ruari 

 

uari 2015 

 

uari 

 

22 
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15.5 Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Komunikasi Atau Interaksi 

Para Pemenang Tender Lainnya.
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15.4.23 Bahwa terkait dengan jadwal Klarifikasi 

Teknis dan Harga meskipun tidak diatur atau 

disebutkan dalam tahapan jadwal lelang, menurut 

saksi Dian Eka Widiantara selaku ketua ULP/ 

Pokja menyatakan: --------------------------------

“Hal itu kami lakukan karena untuk jadwal 

klarifikasi masih masuk dalam tahapan karena 

pada saat itu tanggal 22 April 2015 adalah jadwal 

evaluasi penawaran sampai dengan 29 April 2015 

adalah Upload Berita Acara Pelelangan dan 

Terlapor I juga menyampaikan dalam system Pokja 

kami tidak diperkenankan untuk menambah 

tahapan jadwal lelang karena sudah diatur dan 

berdasarkan Perpres No

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

adapun ketika kami melakukan klarifikasi kami 

hanya melihat tenggang waktu yang sudah 

ditentukan.”  --------------------------------

15.4.24 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, 

membuktikan jika antara Para Terlapor khususnya 

Terlapor IV tidak pernah melakukan pertemuan 

dengan Pokja yang bertujuan untuk mengatur atau 

menentukan syarat dan pemenang tender, maka 

dengan demikian persekongkolan vertikal tidak 

terbukti secara sah dan me

harus ditolak. --------------------------------

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Komunikasi Atau Interaksi Dengan Para Peserta Tender Dan 

Para Pemenang Tender Lainnya.

15.5.1 Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli yang 

dihadirkan Investigator yaitu Dr. Si

M.H. dihadapan Majelis Komisi tanggal 08 Oktober 

2018, yang bersangkutan menerangkan sebagai 

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

a. Apabila bersandar pada teori 

menggunakan sistem berjenjang yang lebih 
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Bahwa terkait dengan jadwal Klarifikasi Evaluasi 

arga meskipun tidak diatur atau 

disebutkan dalam tahapan jadwal lelang, menurut 

si Dian Eka Widiantara selaku ketua ULP/ 

---------------------------------------  

“Hal itu kami lakukan karena untuk jadwal 

klarifikasi masih masuk dalam tahapan karena 

pada saat itu tanggal 22 April 2015 adalah jadwal 

evaluasi penawaran sampai dengan 29 April 2015 

d Berita Acara Pelelangan dan 

Terlapor I juga menyampaikan dalam system Pokja 

kami tidak diperkenankan untuk menambah 

tahapan jadwal lelang karena sudah diatur dan 

berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

ketika kami melakukan klarifikasi kami 

hanya melihat tenggang waktu yang sudah 

-----------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, 

membuktikan jika antara Para Terlapor khususnya 

Terlapor IV tidak pernah melakukan pertemuan 

bertujuan untuk mengatur atau 

menentukan syarat dan pemenang tender, maka 

dengan demikian persekongkolan vertikal tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga 

----------------------------------------------  

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Dengan Para Peserta Tender Dan 

Para Pemenang Tender Lainnya. ------------------------------------  

Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli yang 

irkan Investigator yaitu Dr. Siti Anisah, S.H., 

M.H. dihadapan Majelis Komisi tanggal 08 Oktober 

2018, yang bersangkutan menerangkan sebagai 

-----------------------------------------------------  

Apabila bersandar pada teori Bid Rotation yang 

menggunakan sistem berjenjang yang lebih 

  

valuasi 

arga meskipun tidak diatur atau 

disebutkan dalam tahapan jadwal lelang, menurut 

si Dian Eka Widiantara selaku ketua ULP/ 

 

“Hal itu kami lakukan karena untuk jadwal 

klarifikasi masih masuk dalam tahapan karena 

pada saat itu tanggal 22 April 2015 adalah jadwal 

evaluasi penawaran sampai dengan 29 April 2015 

d Berita Acara Pelelangan dan 

Terlapor I juga menyampaikan dalam system Pokja 

kami tidak diperkenankan untuk menambah 

tahapan jadwal lelang karena sudah diatur dan 

54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

ketika kami melakukan klarifikasi kami 

hanya melihat tenggang waktu yang sudah 

 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, 

membuktikan jika antara Para Terlapor khususnya 

Terlapor IV tidak pernah melakukan pertemuan 

bertujuan untuk mengatur atau 

menentukan syarat dan pemenang tender, maka 

dengan demikian persekongkolan vertikal tidak 

yakinkan sehingga 

 

Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Pertemuan, 

Dengan Para Peserta Tender Dan 

 

Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli yang 

ti Anisah, S.H., 

M.H. dihadapan Majelis Komisi tanggal 08 Oktober 

2018, yang bersangkutan menerangkan sebagai 

 

yang 

menggunakan sistem berjenjang yang lebih 
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canggih yang intinya peserta tender intinya 

telah ada komunikasi sebelumnya satu sama 

lain yang menyepakati bagian

tender itu yang akan dimenangkan tergant

komunikasinya menggunakan Pasal 10 huruf I 

atau Pasal 1, artinya anggota kelompok itu 

sudah berhitung sudah berapa kali setiap 

anggotanya akan memenangkan tender untuk 

memastikan jumlah, hal ini yang sangat rumit 

untuk dibuktikan, karena lebih banyak 

membutuhkan bukti, kordinasi dan 

komunikasi intens yang dilakukan sebelum 

tender itu dilaksanakan sehingga 

menimbulkan adanya indikasi persekongkolan, 

teori ini dikembangkan oleh 

berdasarkan pada hasil penelitian putusan

putusan yang ada di Pen

Usaha di USA.” --------------------------------

b. Bahwa selanjutnya ahli menambahkan yang 

pada pokoknya apabila dalam suatu perkara 

yang hanya menggunakan bukti petunjuk 

maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat utama 

yaitu komunikasi dan ekonomi untuk 

menentukan apakah para pe

melakukan persekongkolan horizontal.

15.5.2 Bahwa pada pemeriksaan sidang Majelis Komisi, 

tidak pernah terbukti dan tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan jika Para Terlapor khususnya 

yang mengarah pada Terlapor IV telah melakukan 

pertemuan, berinteraksi atau komunikasi dengan 

para peserta tender baik yang memenangkan 

dan/atau yang tidak memen

pekerjaan tersebut; --------------------------------

15.5.3 Bahwa hal tersebut di atas berdasarkan keterangan 

para saksi yang dihadirkan oleh Investigator yaitu:
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canggih yang intinya peserta tender intinya 

telah ada komunikasi sebelumnya satu sama 

lain yang menyepakati bagian-bagian mana 

tender itu yang akan dimenangkan tergantung 

komunikasinya menggunakan Pasal 10 huruf I 

atau Pasal 1, artinya anggota kelompok itu 

sudah berhitung sudah berapa kali setiap 

anggotanya akan memenangkan tender untuk 

memastikan jumlah, hal ini yang sangat rumit 

untuk dibuktikan, karena lebih banyak 

embutuhkan bukti, kordinasi dan 

komunikasi intens yang dilakukan sebelum 

tender itu dilaksanakan sehingga 

menimbulkan adanya indikasi persekongkolan, 

teori ini dikembangkan oleh Kene Hendric

berdasarkan pada hasil penelitian putusan-

putusan yang ada di Pengadilan Persaingan 

--------------------------------------  

Bahwa selanjutnya ahli menambahkan yang 

pada pokoknya apabila dalam suatu perkara 

yang hanya menggunakan bukti petunjuk 

maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat utama 

yaitu komunikasi dan ekonomi untuk 

menentukan apakah para peserta tender telah 

kukan persekongkolan horizontal. ---------  

Bahwa pada pemeriksaan sidang Majelis Komisi, 

tidak pernah terbukti dan tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan jika Para Terlapor khususnya 

yang mengarah pada Terlapor IV telah melakukan 

berinteraksi atau komunikasi dengan 

para peserta tender baik yang memenangkan 

dan/atau yang tidak memenangkan paket 

---------------------------------------  

Bahwa hal tersebut di atas berdasarkan keterangan 

para saksi yang dihadirkan oleh Investigator yaitu:  

 

canggih yang intinya peserta tender intinya 

telah ada komunikasi sebelumnya satu sama 

bagian mana 

ung 

komunikasinya menggunakan Pasal 10 huruf I 

atau Pasal 1, artinya anggota kelompok itu 

sudah berhitung sudah berapa kali setiap 

anggotanya akan memenangkan tender untuk 

memastikan jumlah, hal ini yang sangat rumit 

untuk dibuktikan, karena lebih banyak 

embutuhkan bukti, kordinasi dan 

komunikasi intens yang dilakukan sebelum 

tender itu dilaksanakan sehingga 

menimbulkan adanya indikasi persekongkolan, 

Kene Hendric 

-

gadilan Persaingan 

 

Bahwa selanjutnya ahli menambahkan yang 

pada pokoknya apabila dalam suatu perkara 

yang hanya menggunakan bukti petunjuk 

maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat utama 

yaitu komunikasi dan ekonomi untuk 

serta tender telah 

 

Bahwa pada pemeriksaan sidang Majelis Komisi, 

tidak pernah terbukti dan tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan jika Para Terlapor khususnya 

yang mengarah pada Terlapor IV telah melakukan 

berinteraksi atau komunikasi dengan 

para peserta tender baik yang memenangkan 

angkan paket 

 

Bahwa hal tersebut di atas berdasarkan keterangan 
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a. Arif selaku Mana

PT Nindya Karya

bersangkutan menerangkan:

“Staf PT Nindya Karya 

komunikasi dengan peserta tender yang lain.”

b. I Putut Denia Sut

Marketing PT 

Pratama, Tbk. tanggal 8 Agustus 2018, Yang 

bersangkutan menerangkan:

“Saksi tidak pernah bertemu dengan 

atau dinas penyelenggara, dan saksi tidak 

mengetahui siapa saja peserta yang mengikuti 

tender atas proyek 2015, dan saksi ti

pernah menghubungi pihak yang 

memenangkan tender”.

c. Emanuel Budi Kristanto 

Perusahaan PT Istaka Karya

208, yang bersangkutan menerangkan:

“PT Istaka Karya 

BUMN lain untuk memenangkan proyek, 

karena sesungguhnya antar BUMN itu saling 

bersaing mencari produksi. Kami tidak pernah 

berkomunikasi dengan BUMN yang lain, 

meskipun kami satu naungan tetapi kami 

bersaing untuk mencari produksi atau paket 

pekerjaan.” --------------------------------

d. Andi Fachriyanto selaku estimator PT

Karya (Persero) tanggal 03 Oktober 2018, yang 

bersangkutan menerangkan:

“Saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender pada paket pekerjaan tahun 

2015. Saksi baru mengetahui peserta yang 

memenangkan tender setelah adanya perkara 

ini, dan saksi tidak pernah bertemu dan 

berkomunikasi dengan peserta lainnya.”
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Arif selaku Manajer Pemasaran & Teknis 

Nindya Karya, tanggal 26 Juli 2018, yang 

bersangkutan menerangkan: -----------------------  

Nindya Karya tidak pernah melakukan 

komunikasi dengan peserta tender yang lain.” --  

I Putut Denia Sutama selaku Manager 

 Jaya Kontruksi Manggala 

. tanggal 8 Agustus 2018, Yang 

bersangkutan menerangkan: -----------------------  

“Saksi tidak pernah bertemu dengan owner

atau dinas penyelenggara, dan saksi tidak 

mengetahui siapa saja peserta yang mengikuti 

tender atas proyek 2015, dan saksi tidak 

pernah menghubungi pihak yang 

memenangkan tender”. ------------------------------  

Emanuel Budi Kristanto Selaku Sekretaris 

Istaka Karya. Tanggal 26 Juli 

208, yang bersangkutan menerangkan: ----------  

Istaka Karya tidak pernah membantu 

BUMN lain untuk memenangkan proyek, 

ena sesungguhnya antar BUMN itu saling 

bersaing mencari produksi. Kami tidak pernah 

berkomunikasi dengan BUMN yang lain, 

meskipun kami satu naungan tetapi kami 

bersaing untuk mencari produksi atau paket 

--------------------------------------------  

Fachriyanto selaku estimator PT Hutama 

(Persero) tanggal 03 Oktober 2018, yang 

bersangkutan menerangkan: -----------------------  

“Saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender pada paket pekerjaan tahun 

2015. Saksi baru mengetahui peserta yang 

memenangkan tender setelah adanya perkara 

dan saksi tidak pernah bertemu dan 

berkomunikasi dengan peserta lainnya.” ---------  

  

jer Pemasaran & Teknis                    

tanggal 26 Juli 2018, yang 

 

tidak pernah melakukan 

 

ama selaku Manager 

a Kontruksi Manggala 

. tanggal 8 Agustus 2018, Yang 

 

owner 

atau dinas penyelenggara, dan saksi tidak 

mengetahui siapa saja peserta yang mengikuti 

dak 

pernah menghubungi pihak yang 

 

Selaku Sekretaris 

Tanggal 26 Juli 

 

tidak pernah membantu 

BUMN lain untuk memenangkan proyek, 

ena sesungguhnya antar BUMN itu saling 

bersaing mencari produksi. Kami tidak pernah 

berkomunikasi dengan BUMN yang lain, 

meskipun kami satu naungan tetapi kami 

bersaing untuk mencari produksi atau paket 

 

tama 

(Persero) tanggal 03 Oktober 2018, yang 

 

“Saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender pada paket pekerjaan tahun 

2015. Saksi baru mengetahui peserta yang 

memenangkan tender setelah adanya perkara 

dan saksi tidak pernah bertemu dan 
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e. Joko Soengkowo selaku Estimator PT

Abipraya (Persero) tanggal 4

bersangkutan menerangkan:

“Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir 

pada tanggal 29 

tidak mengetahui pihak yang mengikuti tender 

tahun 2015 pada Dinas Bina Marga, tidak 

pernah bertemu dan berkomunikasi dengan 

pihak Pokja maupun para peserta tender, dan 

mengetahui pihak yang memenangkan tender 

setelah adanya persoalan ini

f. Yusuf Wibisono selaku Manager Pemasaran 

PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 30 

Oktober 2018, yang bersangkutan 

menerangkan: --------------------------------

“Tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender untuk pekerjaan di tahun 

2015, pada paket DBMTR, tidak mengetahui 

siapa yang akan menjadi paket pemenang.”

g. Sigit Sutanto selaku Direktur Operasional 

PT Hutama Karya Reapindo, tanggal 25 Oktober 

2018, yang bersangkutan menerangkan:

“Terkait dengan pihak

tender pada 2015, saya tidak mengetahui tetapi 

hal itu dapat kita lihat di Web LPSE,  terlapor 

tidak pernah bertemu dengan pihak

mengikuti tender di tahun 2015, dan terlapor 

dalam melakukan penyusunan harga satuan 

tidak pernah berkomunikasi den

manapun, dan itu murni hasil dari perhitungan 

internal terlapor.” 

15.5.4 Bahwa merujuk pada keterangan saksi

atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan ahli 

yang dihadirkan oleh Investigator, Dr. Sit

S.H., M.Hum, jelas membuktikan pad

Jalan Propinsi Banten 2015, para peserta tender 
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o Soengkowo selaku Estimator PT Brantas 

Abipraya (Persero) tanggal 4 Oktober 2018, yang 

bersangkutan menerangkan: -----------------------  

“Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir 

pada tanggal 29 April 2015 untuk klarifikasi,  

tidak mengetahui pihak yang mengikuti tender 

tahun 2015 pada Dinas Bina Marga, tidak 

pernah bertemu dan berkomunikasi dengan 

pihak Pokja maupun para peserta tender, dan 

mengetahui pihak yang memenangkan tender 

persoalan ini.” ---------------------  

ono selaku Manager Pemasaran 

Brantas Abipraya (Persero) tanggal 30 

Oktober 2018, yang bersangkutan 

-----------------------------------------  

“Tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender untuk pekerjaan di tahun 

paket DBMTR, tidak mengetahui 

siapa yang akan menjadi paket pemenang.” -----  

selaku Direktur Operasional 

Hutama Karya Reapindo, tanggal 25 Oktober 

2018, yang bersangkutan menerangkan: --------  

“Terkait dengan pihak-pihak yang mengikuti

tender pada 2015, saya tidak mengetahui tetapi 

hal itu dapat kita lihat di Web LPSE,  terlapor 

tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang 

mengikuti tender di tahun 2015, dan terlapor 

dalam melakukan penyusunan harga satuan 

tidak pernah berkomunikasi dengan pihak 

manapun, dan itu murni hasil dari perhitungan 

internal terlapor.”  ------------------------------------  

Bahwa merujuk pada keterangan saksi-saksi di 

atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan ahli 

rkan oleh Investigator, Dr. Siti Anisah 

M.Hum, jelas membuktikan pada Tender 

Jalan Propinsi Banten 2015, para peserta tender 

 

Brantas 

ktober 2018, yang 

 

“Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir 

April 2015 untuk klarifikasi,  

tidak mengetahui pihak yang mengikuti tender 

tahun 2015 pada Dinas Bina Marga, tidak 

pernah bertemu dan berkomunikasi dengan 

pihak Pokja maupun para peserta tender, dan 

mengetahui pihak yang memenangkan tender 

 

ono selaku Manager Pemasaran                

Brantas Abipraya (Persero) tanggal 30 

Oktober 2018, yang bersangkutan 

 

“Tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender untuk pekerjaan di tahun 

paket DBMTR, tidak mengetahui 

 

selaku Direktur Operasional                  

Hutama Karya Reapindo, tanggal 25 Oktober 

 

pihak yang mengikuti 

tender pada 2015, saya tidak mengetahui tetapi 

hal itu dapat kita lihat di Web LPSE,  terlapor 

pihak yang 

mengikuti tender di tahun 2015, dan terlapor 

dalam melakukan penyusunan harga satuan 

gan pihak 

manapun, dan itu murni hasil dari perhitungan 

 

saksi di 

atas, kemudian dikaitkan dengan keterangan ahli 

i Anisah 

a Tender 

Jalan Propinsi Banten 2015, para peserta tender 
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tidak pernah menjalin komunikasi, interaksi dan 

pertemuan antara para pelaku usaha maka sangat 

terang dan jelas jika syarat utama komunikasi 

tidak terbukti; --------------------------------

15.5.5 Bahwa hal di atas, senada dengan yang 

disampaikan Drs. Edi Usman, S.T.,

pengadaan barang dan jasa yang juga menilai 

indikasi persekongkolan sebagaimana di maksud 

Pasal 22 UU Anti Monopoli dalam perkara 

yang memberikan berpandangannya bahwa 

haruslah di buktikan dan disertai denga

dukungan-dukungan yang meyakinkan 

bahwasanya telah terjadi persekongkolan, 

missalnya sebagai contoh diantara peserta lelang 

memilikan IP Adress dan font yang sama antara 

peserta satu dengan yang lainnya meskipun dalam 

beberapa praktek di daerah tertentu 

melakukan pemberkasan 

di tempat yang sama karena keterbatasan akses 

internet. Apabila hal demikian yang terjadi maka 

secara otomatis IP adrres peserta memiliki 

kesamaan akan tetapi indikasi

tidaklah berdiri sendiri melainkan juga terdapat 

data pendukung yang mengarah bahwa tel

terjadi suatu persekongkolan;

15.5.6 Bahwa teori tentang skema tender bergilir (

rotation) atau dulu sering dikenal sebagai tender 

arisan sebagaimana tuduhan Investigator dalam 

LDP halaman 25 tentang adanya pola

persekongkolan, Drs. Edi Usman, S.T.,

ahli pengadaan barang dan jasa berpandangan 

melihat system tender yang sedemikian ini artinya 

menggunakan elektonik dan 

tidak lagi dapat dilakukan dengan mudah karena 

memang terlalu sulit bagi pelaku usaha 

menjalankannya. Menurut ahli hal tersebut hanya 
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tidak pernah menjalin komunikasi, interaksi dan 

pertemuan antara para pelaku usaha maka sangat 

terang dan jelas jika syarat utama komunikasi 

---------------------------------------------  

Bahwa hal di atas, senada dengan yang 

ampaikan Drs. Edi Usman, S.T., M.T., ahli 

pengadaan barang dan jasa yang juga menilai 

indikasi persekongkolan sebagaimana di maksud 

Pasal 22 UU Anti Monopoli dalam perkara a quo, 

yang memberikan berpandangannya bahwa 

haruslah di buktikan dan disertai dengan 

dukungan yang meyakinkan 

bahwasanya telah terjadi persekongkolan, 

missalnya sebagai contoh diantara peserta lelang 

memilikan IP Adress dan font yang sama antara 

peserta satu dengan yang lainnya meskipun dalam 

beberapa praktek di daerah tertentu dalam 

melakukan pemberkasan (document) secara online 

di tempat yang sama karena keterbatasan akses 

internet. Apabila hal demikian yang terjadi maka 

secara otomatis IP adrres peserta memiliki 

kesamaan akan tetapi indikasi-indikasi tersebut 

sendiri melainkan juga terdapat 

data pendukung yang mengarah bahwa telah 

terjadi suatu persekongkolan; --------------------------  

Bahwa teori tentang skema tender bergilir (bid 

atau dulu sering dikenal sebagai tender 

arisan sebagaimana tuduhan Investigator dalam 

an 25 tentang adanya pola-pola 

persekongkolan, Drs. Edi Usman, S.T., M.T. selaku 

ahli pengadaan barang dan jasa berpandangan 

melihat system tender yang sedemikian ini artinya 

menggunakan elektonik dan e tendering sangatlah 

tidak lagi dapat dilakukan dengan mudah karena 

memang terlalu sulit bagi pelaku usaha 

menjalankannya. Menurut ahli hal tersebut hanya 

  

tidak pernah menjalin komunikasi, interaksi dan 

pertemuan antara para pelaku usaha maka sangat 

terang dan jelas jika syarat utama komunikasi 

 

Bahwa hal di atas, senada dengan yang 

, ahli 

pengadaan barang dan jasa yang juga menilai 

indikasi persekongkolan sebagaimana di maksud 

, 

yang memberikan berpandangannya bahwa 

n 

dukungan yang meyakinkan 

bahwasanya telah terjadi persekongkolan, 

missalnya sebagai contoh diantara peserta lelang 

memilikan IP Adress dan font yang sama antara 

peserta satu dengan yang lainnya meskipun dalam 

dalam 

secara online 

di tempat yang sama karena keterbatasan akses 

internet. Apabila hal demikian yang terjadi maka 

secara otomatis IP adrres peserta memiliki 

indikasi tersebut 

sendiri melainkan juga terdapat 

ah 

 

bid 

atau dulu sering dikenal sebagai tender 

arisan sebagaimana tuduhan Investigator dalam 

pola 

selaku 

ahli pengadaan barang dan jasa berpandangan 

melihat system tender yang sedemikian ini artinya 

sangatlah 

tidak lagi dapat dilakukan dengan mudah karena 

memang terlalu sulit bagi pelaku usaha 

menjalankannya. Menurut ahli hal tersebut hanya 



 

15.5.7

15.5.8
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dapat di lakukan dengan menggunakan non 

elektronik seperti jaman dulu artinya sebelum 

berlakunya Perpres 54 Tah

gambarkan pada saat itu di Medan terdapat 

pengusaha yang memiliki lebih dari 100 

perusahaan dan apabila panitia lelang akan 

menunjuk perusahaan yang sengaja akan 

dimenangkan saja maka tinggal memasukan daftar 

perusahaan tersebut atau 

berafiliasi dengannya saja untuk mempermudah 

proses lelang sedangkan untuk system lelang saat 

ini ahli berpendapat bagi pelaku usaha tidaklah 

mudah melakukannya dan sudah tidak berlaku. 

Merujuk pada pedapat ahli tersebut, tender arisan 

(bid rotation)  tidak mungkin dilakukan pelaku 

usaha karena tingkat kompetitif atau persaingan 

antar pelaku usaha sangat ketat dan tentun

diawasi oleh undang-

15.5.7 Selanjutnya terkait dengan syarat Ekonomi tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan karena 

Terlapor IV dalam menentukan harga satuan untuk 

seluruh paket telah dikalkulasikan menggunakan 

rumus untuk mendapatkan harga satuan yang riil, 

hal mana sesuai dengan keterangan saksi fakta 

dihadapan Majelis Komisi dari Terlapor IV yaitu 

Joko Soengkowo selak

menyatakan: --------------------------------

“Bahwa untuk menetapkan estimasi harga yang 

akan dimasukan ke penawaran, saksi  melakukan 

survey terlebih dahulu terhadap harga material, 

upah-upah borongan, serta harga sewa peralatan di 

lokasi setempat yang mungkin ada. Lal

melakukan survey harga melalui internet”

15.5.8 Bahwa hasil perhitungan sebagaimana 

disampaikan oleh Joko Soengkowo tersebut telah 

diserahkan kepada Panitera berdasarkan tanda 
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dapat di lakukan dengan menggunakan non 

elektronik seperti jaman dulu artinya sebelum 

berlakunya Perpres 54 Tahun 2010. Seperti ahli 

gambarkan pada saat itu di Medan terdapat 

pengusaha yang memiliki lebih dari 100 

perusahaan dan apabila panitia lelang akan 

menunjuk perusahaan yang sengaja akan 

dimenangkan saja maka tinggal memasukan daftar 

perusahaan tersebut atau perusahaan yang 

berafiliasi dengannya saja untuk mempermudah 

proses lelang sedangkan untuk system lelang saat 

ini ahli berpendapat bagi pelaku usaha tidaklah 

mudah melakukannya dan sudah tidak berlaku. 

Merujuk pada pedapat ahli tersebut, tender arisan 

tidak mungkin dilakukan pelaku 

usaha karena tingkat kompetitif atau persaingan 

antar pelaku usaha sangat ketat dan tentunya 

-undang; --------------------------  

Selanjutnya terkait dengan syarat Ekonomi tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan karena 

erlapor IV dalam menentukan harga satuan untuk 

seluruh paket telah dikalkulasikan menggunakan 

rumus untuk mendapatkan harga satuan yang riil, 

hal mana sesuai dengan keterangan saksi fakta 

dihadapan Majelis Komisi dari Terlapor IV yaitu 

Joko Soengkowo selaku estimator, yang 

-----------------------------------------------  

“Bahwa untuk menetapkan estimasi harga yang 

akan dimasukan ke penawaran, saksi  melakukan 

survey terlebih dahulu terhadap harga material, 

upah borongan, serta harga sewa peralatan di 

lokasi setempat yang mungkin ada. Lalu 

melakukan survey harga melalui internet”. ----------  

Bahwa hasil perhitungan sebagaimana 

disampaikan oleh Joko Soengkowo tersebut telah 

diserahkan kepada Panitera berdasarkan tanda 

 

dapat di lakukan dengan menggunakan non 

elektronik seperti jaman dulu artinya sebelum 

un 2010. Seperti ahli 

gambarkan pada saat itu di Medan terdapat 

pengusaha yang memiliki lebih dari 100 

perusahaan dan apabila panitia lelang akan 

menunjuk perusahaan yang sengaja akan 

dimenangkan saja maka tinggal memasukan daftar 

perusahaan yang 

berafiliasi dengannya saja untuk mempermudah 

proses lelang sedangkan untuk system lelang saat 

ini ahli berpendapat bagi pelaku usaha tidaklah 

mudah melakukannya dan sudah tidak berlaku. 

Merujuk pada pedapat ahli tersebut, tender arisan 

tidak mungkin dilakukan pelaku 

usaha karena tingkat kompetitif atau persaingan 

ya 

 

Selanjutnya terkait dengan syarat Ekonomi tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan karena 

erlapor IV dalam menentukan harga satuan untuk 

seluruh paket telah dikalkulasikan menggunakan 

rumus untuk mendapatkan harga satuan yang riil, 

hal mana sesuai dengan keterangan saksi fakta 

dihadapan Majelis Komisi dari Terlapor IV yaitu 

u estimator, yang 

 

“Bahwa untuk menetapkan estimasi harga yang 

akan dimasukan ke penawaran, saksi  melakukan 

survey terlebih dahulu terhadap harga material, 

upah borongan, serta harga sewa peralatan di 

u 

 

Bahwa hasil perhitungan sebagaimana 

disampaikan oleh Joko Soengkowo tersebut telah 

diserahkan kepada Panitera berdasarkan tanda 



 

 
 

15.5.9

15.5.10
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terima Tanggal 15 Oktober 2018 untuk d

kepada Majelis Komisi;

15.5.9 Bahwa terkait dengan menentukan pemenang 

berdasarkan efisiensi harga Drs. Edi Usman, ST.,

M.T. selaku ahli dalam hal ini menjelaskan sebagai 

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

a. “Efisiensi harga tidak bisa di ukur dengan 

kuantitas, karena yang namanya tender 

memiliki strategi, kalau semu

harus sesuai dengan harga satuan mengikuti 

standar SNI sejak 2008, padahal merupakan 

baru harga koofesien yang sama bandingkan 

dengan harga upah padahal upah merupakan 

suatu persaingan yang tentu berbeda

karena jika semua memiliki kesa

beranggapan hal tersebut bukan tender, karena 

yang namanya tender adalah suatu 

kompetisi/persaingan;

b. Dan yang kedua adalah strategi perusahaan 

misalnya saja direktur perusahan adalah 

sebagai penentu dan yang biasa memainkan 

adalah operator yang

feeling cost, dan apabila efesiensi harga sudah 

ditentukan terlebih dahulu oleh prosentase 

tadi, terhadap harga harga satuan yang sudah 

di tentukan tersebut tentu dalam tanda kutip 

akan di “kutak

menghindari hal tersebut maka dibutuhkan 

koreksi aritmatik. Karena kalau tidak ada 

persaingan harga tersebut maka tidak 

diperlukan koreksi aritmatik, dengan demikian 

cukup dengan memasukan harga satuan maka 

akan terkoreksi dengan aritmatik.

15.5.10 Bahwa berdasarkan uraian di

perkara ini yang hanya bersandar pada bukti 

petunjuk tidaklah cukup, karena syarat utama 
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terima Tanggal 15 Oktober 2018 untuk diteruskan 

kepada Majelis Komisi; -----------------------------------  

terkait dengan menentukan pemenang 

berdasarkan efisiensi harga Drs. Edi Usman, ST.,

selaku ahli dalam hal ini menjelaskan sebagai 

----------------------------------------------------  

“Efisiensi harga tidak bisa di ukur dengan 

kuantitas, karena yang namanya tender 

memiliki strategi, kalau semua orang menawar 

dengan harga satuan mengikuti 

standar SNI sejak 2008, padahal merupakan 

baru harga koofesien yang sama bandingkan 

dengan harga upah padahal upah merupakan 

suatu persaingan yang tentu berbeda-beda 

karena jika semua memiliki kesamaan, ahli 

beranggapan hal tersebut bukan tender, karena 

yang namanya tender adalah suatu 

kompetisi/persaingan; ------------------------------  

Dan yang kedua adalah strategi perusahaan 

misalnya saja direktur perusahan adalah 

sebagai penentu dan yang biasa memainkan 

adalah operator yang biasanya mengedapankan 

feeling cost, dan apabila efesiensi harga sudah 

ditentukan terlebih dahulu oleh prosentase 

tadi, terhadap harga harga satuan yang sudah 

di tentukan tersebut tentu dalam tanda kutip 

akan di “kutak-katik”, sehingga untuk 

al tersebut maka dibutuhkan 

koreksi aritmatik. Karena kalau tidak ada 

persaingan harga tersebut maka tidak 

diperlukan koreksi aritmatik, dengan demikian 

cukup dengan memasukan harga satuan maka 

akan terkoreksi dengan aritmatik. ----------------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan 

perkara ini yang hanya bersandar pada bukti 

petunjuk tidaklah cukup, karena syarat utama 

  

iteruskan 

 

terkait dengan menentukan pemenang 

berdasarkan efisiensi harga Drs. Edi Usman, ST., 

selaku ahli dalam hal ini menjelaskan sebagai 

 

“Efisiensi harga tidak bisa di ukur dengan 

kuantitas, karena yang namanya tender 

a orang menawar 

dengan harga satuan mengikuti 

standar SNI sejak 2008, padahal merupakan 

baru harga koofesien yang sama bandingkan 

dengan harga upah padahal upah merupakan 

beda 

maan, ahli 

beranggapan hal tersebut bukan tender, karena 

yang namanya tender adalah suatu 

 

Dan yang kedua adalah strategi perusahaan 

misalnya saja direktur perusahan adalah 

sebagai penentu dan yang biasa memainkan 

biasanya mengedapankan 

feeling cost, dan apabila efesiensi harga sudah 

ditentukan terlebih dahulu oleh prosentase 

tadi, terhadap harga harga satuan yang sudah 

di tentukan tersebut tentu dalam tanda kutip 

katik”, sehingga untuk 

al tersebut maka dibutuhkan 

koreksi aritmatik. Karena kalau tidak ada 

persaingan harga tersebut maka tidak 

diperlukan koreksi aritmatik, dengan demikian 

cukup dengan memasukan harga satuan maka 

 

atas, membuktikan 

perkara ini yang hanya bersandar pada bukti 

petunjuk tidaklah cukup, karena syarat utama 



 

15.6 Tentang Persaingan Semu.

Berkaitan dengan persaingan semu yang dituduhkan oleh 

Investigator dalam perkara aquo, sebagaimana disebutkan 

dalam LDP halaman 31

tetap mengajukan 1 Paket daftar personil dan perala

4 paket tender.

15.6.1

15.6.2

  

halaman 372 dari 511

yang termaktub dalam bukti ini tidak memenuhi

syarat komunikasi dan ekonomi,

terkait dengan persekongkolan horizontal yang 

hanya bersandar pada bukti petunjuk 

ditolak.  --------------------------------

Tentang Persaingan Semu. --------------------------------

Berkaitan dengan persaingan semu yang dituduhkan oleh 

Investigator dalam perkara aquo, sebagaimana disebutkan 

dalam LDP halaman 31 angka (2) yaitu adanya kesengajaan 

tetap mengajukan 1 Paket daftar personil dan perala

4 paket tender. --------------------------------

15.6.1 Bahwa atas tuduhan Investigator tersebut tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan sebab 

Tindakan Terlapor IV 

yang sama pada 4 tender tidak dilarang karena 

tidak dipersyaratkan dalam dokumen penawaran 

maupun dokumen prakualifikasi, selain itu 

tindakan tersebut juga bukan

pelanggaran ketentuan

undangan; --------------------------------

15.6.2 Berkenaan dengan hal di atas dibenarkan ol

yang dihadirkan Investigator

S.H., M.H., selaku ahli Persaingan Usaha tanggal 

08 Oktober 2018, pada pokoknya menyebutkan:

“Setiap para peserta hanya dapat mengajukan 1 

tenaga ahli untuk satu pekerjaan, namun apabila 

para peserta tender tetap kekeh dengan 

mengajukan satu atau maksimal dua orang ahli 

pada seluruh paket, maka disini terletak pada 

sikap Pokja. Berkenaan dengan satu ahli yang 

digunakan oleh beberapa perusahaan adalah suatu 

hal yang sangat tidak diperbolehkan namun 

apabila satu ahli digunakan oleh satu perusahaan 

untuk beberapa pekerjaan pada paket yang sama 

maka dapat diperkenankan”.
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yang termaktub dalam bukti ini tidak memenuhi

syarat komunikasi dan ekonomi, dengan demikian

terkait dengan persekongkolan horizontal yang 

hanya bersandar pada bukti petunjuk harus 

-----------------------------------------------------  

-------------------------------------------  

Berkaitan dengan persaingan semu yang dituduhkan oleh 

Investigator dalam perkara aquo, sebagaimana disebutkan 

angka (2) yaitu adanya kesengajaan 

tetap mengajukan 1 Paket daftar personil dan peralatan untuk 

---------------------------------------------------------  

Bahwa atas tuduhan Investigator tersebut tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan sebab 

Terlapor IV yang mengajukan personil 

a pada 4 tender tidak dilarang karena 

tidak dipersyaratkan dalam dokumen penawaran 

maupun dokumen prakualifikasi, selain itu 

tindakan tersebut juga bukan merupakan 

ketentuan aturan perundang-

--------------------------------------------------  

Berkenaan dengan hal di atas dibenarkan oleh ahli 

Investigator, Dr. Siti Annisah, 

, selaku ahli Persaingan Usaha tanggal 

08 Oktober 2018, pada pokoknya menyebutkan: ---  

“Setiap para peserta hanya dapat mengajukan 1 

tenaga ahli untuk satu pekerjaan, namun apabila 

tender tetap kekeh dengan 

mengajukan satu atau maksimal dua orang ahli 

pada seluruh paket, maka disini terletak pada 

sikap Pokja. Berkenaan dengan satu ahli yang 

digunakan oleh beberapa perusahaan adalah suatu 

hal yang sangat tidak diperbolehkan namun 

bila satu ahli digunakan oleh satu perusahaan 

untuk beberapa pekerjaan pada paket yang sama 

maka dapat diperkenankan”. ---------------------------  

 

yang termaktub dalam bukti ini tidak memenuhi 

dengan demikian 

terkait dengan persekongkolan horizontal yang 

harus 

 

 

Berkaitan dengan persaingan semu yang dituduhkan oleh 

Investigator dalam perkara aquo, sebagaimana disebutkan 

angka (2) yaitu adanya kesengajaan 

tan untuk 

 

Bahwa atas tuduhan Investigator tersebut tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan sebab 

yang mengajukan personil 

a pada 4 tender tidak dilarang karena 

tidak dipersyaratkan dalam dokumen penawaran 

maupun dokumen prakualifikasi, selain itu 

merupakan 

-

 

eh ahli 

ti Annisah, 

, selaku ahli Persaingan Usaha tanggal 

 

“Setiap para peserta hanya dapat mengajukan 1 

tenaga ahli untuk satu pekerjaan, namun apabila 

tender tetap kekeh dengan 

mengajukan satu atau maksimal dua orang ahli 

pada seluruh paket, maka disini terletak pada 

sikap Pokja. Berkenaan dengan satu ahli yang 

digunakan oleh beberapa perusahaan adalah suatu 

hal yang sangat tidak diperbolehkan namun 

bila satu ahli digunakan oleh satu perusahaan 

untuk beberapa pekerjaan pada paket yang sama 

 



 

 
 

15.6.3

15.6.4
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15.6.3 Hal senada disampaikan oleh 

Mulyono, ahli Pengadaan Barang Jasa yang 

dihadirkan oleh Investigator tanggal 09 Oktob

2018 yang menyatakan:

“Bahwa kontraktor dalam 5 paket menawar  dan 

memasang nama tenaga ahli si A di paket X dan 

digunakan di paket yang lainnya lagi, apakah 

boleh, hal itu boleh saja apabila spekulasi judi, 

karena belum tentu menang dan lagi pula itu 

masih dalam satu perusahaan, tetapi apabila 

menang tidak boleh, misalnya Hutama Karya (saya 

minta maaf kenapa menggunakan nama Hutama 

Karya “karena saya pernah bekerja di sana”) 

menang 2 paket dan nama tenaga ahli sama, maka 

boleh harus dipilih salah satu 

akan dikerjakan”. --------------------------------

15.6.4 Hal di atas, bersesuaian

Nindyo Pramono, S.H

Oktober 2018, dimana yang bersangkutan 

menerangkan: --------------------------------

“Bahwa saya meskipun berlatar belakang hukum, 

tetapi saudara tertua sa

UGM Jurusan Teknik Sipil dan juga salah satu 

saudara saya berprofesi sebagai kontraktor, 

sehingga saya memahami hal

berkaitan dengan ruang lingkup kontraktor, dan 

terkait dengan 1 orang  ahli yang diajukan oleh 1 

perusahaan untuk mengikuti beberapa paket 

tender adalah sah karena tidak ada larangan untuk 

hal itu asalkan tenaga ahli tersebut adalah pegawai 

tetap, yang menjadi persoalan apabila beberapa 

perusahaan menggunakan ahli yang sama untuk 

paket yang sama dan dala

maka hal itu tidak diperbolehkan. “kemudian 

terkait dengan 1 ahli yang sama tadi yang diajukan 

pada beberapa paket, apabila perusahaan tersebut 
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Hal senada disampaikan oleh Prof. Ir. Agus Taufik 

ahli Pengadaan Barang Jasa yang 

dihadirkan oleh Investigator tanggal 09 Oktober 

2018 yang menyatakan: ---------------------------------  

Bahwa kontraktor dalam 5 paket menawar  dan 

memasang nama tenaga ahli si A di paket X dan 

digunakan di paket yang lainnya lagi, apakah 

boleh, hal itu boleh saja apabila spekulasi judi, 

karena belum tentu menang dan lagi pula itu 

masih dalam satu perusahaan, tetapi apabila 

menang tidak boleh, misalnya Hutama Karya (saya 

minta maaf kenapa menggunakan nama Hutama 

Karya “karena saya pernah bekerja di sana”) 

menang 2 paket dan nama tenaga ahli sama, maka 

boleh harus dipilih salah satu paket pekerjaan yang 

-----------------------------------------  

bersesuaian dengan keterangan Prof. 

Nindyo Pramono, S.H. pada sidang tanggal 14 

Oktober 2018, dimana yang bersangkutan 

---------------------------------------------  

“Bahwa saya meskipun berlatar belakang hukum, 

tetapi saudara tertua saya adalah seorang dosen 

UGM Jurusan Teknik Sipil dan juga salah satu 

saudara saya berprofesi sebagai kontraktor, 

sehingga saya memahami hal-hal teknis yang 

berkaitan dengan ruang lingkup kontraktor, dan 

terkait dengan 1 orang  ahli yang diajukan oleh 1 

usahaan untuk mengikuti beberapa paket 

tender adalah sah karena tidak ada larangan untuk 

hal itu asalkan tenaga ahli tersebut adalah pegawai 

tetap, yang menjadi persoalan apabila beberapa 

perusahaan menggunakan ahli yang sama untuk 

paket yang sama dan dalam waktu bersamaan 

maka hal itu tidak diperbolehkan. “kemudian 

terkait dengan 1 ahli yang sama tadi yang diajukan 

pada beberapa paket, apabila perusahaan tersebut 

  

Prof. Ir. Agus Taufik 

ahli Pengadaan Barang Jasa yang 

er 

 

Bahwa kontraktor dalam 5 paket menawar  dan 

memasang nama tenaga ahli si A di paket X dan 

digunakan di paket yang lainnya lagi, apakah 

boleh, hal itu boleh saja apabila spekulasi judi, 

karena belum tentu menang dan lagi pula itu 

masih dalam satu perusahaan, tetapi apabila 

menang tidak boleh, misalnya Hutama Karya (saya 

minta maaf kenapa menggunakan nama Hutama 

Karya “karena saya pernah bekerja di sana”) 

menang 2 paket dan nama tenaga ahli sama, maka 

paket pekerjaan yang 

 

dengan keterangan Prof. 

pada sidang tanggal 14 

Oktober 2018, dimana yang bersangkutan 

 

“Bahwa saya meskipun berlatar belakang hukum, 

ya adalah seorang dosen 

UGM Jurusan Teknik Sipil dan juga salah satu 

saudara saya berprofesi sebagai kontraktor, 

hal teknis yang 

berkaitan dengan ruang lingkup kontraktor, dan 

terkait dengan 1 orang  ahli yang diajukan oleh 1 

usahaan untuk mengikuti beberapa paket 

tender adalah sah karena tidak ada larangan untuk 

hal itu asalkan tenaga ahli tersebut adalah pegawai 

tetap, yang menjadi persoalan apabila beberapa 

perusahaan menggunakan ahli yang sama untuk 

m waktu bersamaan 

maka hal itu tidak diperbolehkan. “kemudian 

terkait dengan 1 ahli yang sama tadi yang diajukan 

pada beberapa paket, apabila perusahaan tersebut 



 

15.6.5
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memiliki peluang untuk memenangkan 2 paket 

pekerjaan sekaligus dan ahli yang akan digunakan 

adalah sama, maka perusahaan tersebut dimintai 

klarifikasi (klarifikasi adalah hal yang ambigu 

sehingga diminta untuk diklarifikasi)”.

15.6.5 Hal di atas senada dengan 

oleh Drs. Edi Usman, S.T.,

pengadaan barang dan jasa, tang

2018, menyatakan: --------------------------------

“Larangan atas tenaga ahli dan peralatan yang 

sama terjadi pada saat menentukan calon 

pemenang dan hal tersebut pada saat klarifikasi 

sedangkan pada saat tahapan prakualifikasi 

tidaklah menjadi suatu hal yang di larang dal

tender akan tetapi pada saat klarifikasi panitia 

harus menegaskan agar menentukan pilihan 

apakah masih tetap mengikuti paket ini atau tidak. 

Terkait dengan adanya surat pernyataan dari 

peserta tender tentang dapat bekerja secara penuh 

waktu, yang pertama ahli berpendapat pernyataan 

tersebut dibutuhkan pada saat penawaran, karena 

pada saat melakukan penawaran konsekuensinya 

harus mampu bekerja secara penuh waktu. Dan 

jikalau masih terikat pekerjaan dengan pekerjaan 

lain maka dia boleh saja mengikuti taha

akan tetapi apabila pada saat penentuan pemenang 

maka harus ditegaskan lagi dan harus memilih dan 

atau perlu dilakukan pergantian personil atau 

tidaknya atas pernyataan tersebut, karena dalam 

pelaksanaannya pun pergantian personil bukanlah 

suatu hal yang tabu akan tetapi dengan syarat 

harus memberikan alasan yang kuat dan memiliki 

kualifikasi yang sama dengan calon penggantinya, 

selain itu harus mendapat persetujuan dari PPK, 

hal tersebut menurut ahli di dalam Perpres di 

katakan hanya sebagai per

  

511 

SALINAN 

memiliki peluang untuk memenangkan 2 paket 

pekerjaan sekaligus dan ahli yang akan digunakan 

alah sama, maka perusahaan tersebut dimintai 

klarifikasi (klarifikasi adalah hal yang ambigu 

sehingga diminta untuk diklarifikasi)”. ----------------  

dengan apa yang disampaikan 

Drs. Edi Usman, S.T., M.T. selaku ahli 

rang dan jasa, tanggal 24 Oktober 

---------------------------------------  

“Larangan atas tenaga ahli dan peralatan yang 

sama terjadi pada saat menentukan calon 

pemenang dan hal tersebut pada saat klarifikasi 

sedangkan pada saat tahapan prakualifikasi 

tidaklah menjadi suatu hal yang di larang dalam 

tender akan tetapi pada saat klarifikasi panitia 

harus menegaskan agar menentukan pilihan 

apakah masih tetap mengikuti paket ini atau tidak. 

Terkait dengan adanya surat pernyataan dari 

ta tender tentang dapat bekerja secara penuh 

ma ahli berpendapat pernyataan 

tersebut dibutuhkan pada saat penawaran, karena 

pada saat melakukan penawaran konsekuensinya 

harus mampu bekerja secara penuh waktu. Dan 

jikalau masih terikat pekerjaan dengan pekerjaan 

lain maka dia boleh saja mengikuti tahapan tender 

akan tetapi apabila pada saat penentuan pemenang 

maka harus ditegaskan lagi dan harus memilih dan 

atau perlu dilakukan pergantian personil atau 

tidaknya atas pernyataan tersebut, karena dalam 

pun pergantian personil bukanlah 

hal yang tabu akan tetapi dengan syarat 

harus memberikan alasan yang kuat dan memiliki 

kualifikasi yang sama dengan calon penggantinya, 

selain itu harus mendapat persetujuan dari PPK, 

hal tersebut menurut ahli di dalam Perpres di 

hanya sebagai permasalahan administratif 

 

memiliki peluang untuk memenangkan 2 paket 

pekerjaan sekaligus dan ahli yang akan digunakan 

alah sama, maka perusahaan tersebut dimintai 

klarifikasi (klarifikasi adalah hal yang ambigu 

 

apa yang disampaikan 

selaku ahli 

r 

 

“Larangan atas tenaga ahli dan peralatan yang 

sama terjadi pada saat menentukan calon 

pemenang dan hal tersebut pada saat klarifikasi 

sedangkan pada saat tahapan prakualifikasi 

am 

tender akan tetapi pada saat klarifikasi panitia 

harus menegaskan agar menentukan pilihan 

apakah masih tetap mengikuti paket ini atau tidak.  

Terkait dengan adanya surat pernyataan dari 

ta tender tentang dapat bekerja secara penuh 

ma ahli berpendapat pernyataan 

tersebut dibutuhkan pada saat penawaran, karena 

pada saat melakukan penawaran konsekuensinya 

harus mampu bekerja secara penuh waktu. Dan 

jikalau masih terikat pekerjaan dengan pekerjaan 

pan tender 

akan tetapi apabila pada saat penentuan pemenang 

maka harus ditegaskan lagi dan harus memilih dan 

atau perlu dilakukan pergantian personil atau 

tidaknya atas pernyataan tersebut, karena dalam 

pun pergantian personil bukanlah 

hal yang tabu akan tetapi dengan syarat 

harus memberikan alasan yang kuat dan memiliki 

kualifikasi yang sama dengan calon penggantinya, 

selain itu harus mendapat persetujuan dari PPK, 

hal tersebut menurut ahli di dalam Perpres di 

nistratif 
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15.6.7
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karena yang terpenting dalam tender adalah efisien, 

efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil 

dan/atau tidak diskriminatif serta akuntabel 

sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Perpres Nomor

54 Tahun 2010.”  --------------------------------

15.6.6 Bahwa keterangan Ahli

dengan kenyataan di lapangan, karena 

berdasarkan keterangan Terlapor IV yang diwakili 

oleh Tri Pria Adhana di

tanggal 30 Oktober 2018, yang bersangkutan 

menerangkan:  --------------------------------

“Pernah juga mengajukan I Personil pada 6 P

sekaligus untuk pekerjaan Jalan Lintas Barru 

Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi gugur 

pada saat penawaran. Hal serupa juga telah 

dilakukan untuk penawaran dengan mengajukan 1 

Personil untuk 4 paket pekerjaan di Provinsi 

Timur, dan Terlapor IV 

paket tersebut.” --------------------------------

15.6.7 Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

dengan keterangan Terlapor III yang 

Sigit Sutanto, Direktur Operasional PT

Karya Realtindo, tanggal 25 Oktober 2018, yang 

menyatakan: --------------------------------

“Bahwa kami mengajukan 1 Tim untuk 4 paket, 

memang tidak disyaratkan bahwa untuk 1 Tim 1 

paket, memang dalam kenyataannya kalau kita 

memenangkan beberapa paket 2 paket misalnya,  

pasti akan disuruh 

diantara 2 paket yang terendah.”

15.6.8 Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

dengan keterangan saksi Arif, Manager Pemasaran 

& Teknis pada PT Nindya Karya, tanggal 26 Juli 

2018, yang menyatakan:

“Dalam proses pra kualifikasi

satu personil mengikuti seluruh paket, apabi
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karena yang terpenting dalam tender adalah efisien, 

efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil 

dan/atau tidak diskriminatif serta akuntabel 

ermuat dalam Pasal 5 Perpres Nomor

-----------------------------------------  

Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

dengan kenyataan di lapangan, karena 

berdasarkan keterangan Terlapor IV yang diwakili 

oleh Tri Pria Adhana di depan Mejelis Komisi 

tanggal 30 Oktober 2018, yang bersangkutan 

--------------------------------------------  

“Pernah juga mengajukan I Personil pada 6 Paket 

sekaligus untuk pekerjaan Jalan Lintas Barru –

Pare Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi gugur 

pada saat penawaran. Hal serupa juga telah 

dilakukan untuk penawaran dengan mengajukan 1 

Personil untuk 4 paket pekerjaan di Provinsi Jawa 

apor IV memenangkan salah satu 

-------------------------------------------  

Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

dengan keterangan Terlapor III yang diwakili oleh 

utanto, Direktur Operasional PT Hutama 

indo, tanggal 25 Oktober 2018, yang 

-----------------------------------------------  

“Bahwa kami mengajukan 1 Tim untuk 4 paket, 

memang tidak disyaratkan bahwa untuk 1 Tim 1 

paket, memang dalam kenyataannya kalau kita 

memenangkan beberapa paket 2 paket misalnya,  

pasti akan disuruh memilih salah satu paket 

diantara 2 paket yang terendah.” ----------------------  

Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

dengan keterangan saksi Arif, Manager Pemasaran 

Nindya Karya, tanggal 26 Juli 

2018, yang menyatakan: --------------------------------  

“Dalam proses pra kualifikasi tidak ada masalah

satu personil mengikuti seluruh paket, apabila ada 

  

karena yang terpenting dalam tender adalah efisien, 

efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil 

dan/atau tidak diskriminatif serta akuntabel 

ermuat dalam Pasal 5 Perpres Nomor 

 

di atas sangat sesuai 

dengan kenyataan di lapangan, karena 

berdasarkan keterangan Terlapor IV yang diwakili 

depan Mejelis Komisi 

tanggal 30 Oktober 2018, yang bersangkutan 

  

aket 

– 

Pare Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi gugur 

pada saat penawaran. Hal serupa juga telah 

dilakukan untuk penawaran dengan mengajukan 1 

Jawa 

salah satu 

 

Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

oleh 

Hutama 

indo, tanggal 25 Oktober 2018, yang 

 

“Bahwa kami mengajukan 1 Tim untuk 4 paket, 

memang tidak disyaratkan bahwa untuk 1 Tim 1 

paket, memang dalam kenyataannya kalau kita 

memenangkan beberapa paket 2 paket misalnya,  

salah satu paket 

 

Bahwa keterangan Ahli di atas sangat sesuai 

dengan keterangan saksi Arif, Manager Pemasaran 

Nindya Karya, tanggal 26 Juli 

 

tidak ada masalah 

la ada 



 

15.6.9

15.6.10

15.6.11
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4 (empat) paket pekerjaan, yang kemudian personil 

hanya 1 (satu) tetapi kami punya perhitungan 

potensi memenangkan 2 (dua) pekerjaan karena 

persoalan penawaran, namun karena personil kami 

hanya 1 (satu) maka panitia akan meminta kami 

memilih salah satu, prakteknya seperti itu.”

15.6.9 Bahwa hal serupa juga disampaikan oleh saksi I 

Putut Denia Sutama, Mana

Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk

Agustus 2018, yang menyatakan:

“Apabila memenangkan lebih dari 1 (satu) paket 

maka diberikan hak untuk 

pekerjaan apa yang akan dikerjakan.”

15.6.10 Bahwa selanjutnya Ujang Effen

Kualifikasi PT  Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk, tanggal 8 Agustus 2018

a. “Pengalaman ketika mengikuti tender di 

Sumatera Utara, pada tahap pra kualifikasi 

membolehkan menggunakan personil dan alat 

yang sama, namun pada saat tahap 

penawaran tidak dibolehkan menggunakan 

personil dan alat yang sama.

b. “Isi daripada Pasal 6d Permen PUPR tertuang 

dalam dokumen tender setelah tahap 

kualifikasi, sedangkan dalam dokumen pra 

kualifikasi tidak disebutkan larangan untuk 

menggunakan personil dan peralatan yang 

sama.” --------------------------------

15.6.11 Bahwa saksi Foster Dulles T

Tender) PT Hutama Karya (Persero), tanggal 3 

Oktober 2018, menyatakan:

“Terdapat empat paket tender menggunakan tenaga 

ahli yang sama, dan hal tersebut tidak ada masalah 

karena tidak ada larangan memasukkan ahli yang 

sama dalam proses prakulifikasi. T

terkait dengan pengajuan personil inti dan daftar 
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4 (empat) paket pekerjaan, yang kemudian personil 

hanya 1 (satu) tetapi kami punya perhitungan 

potensi memenangkan 2 (dua) pekerjaan karena 

persoalan penawaran, namun karena personil kami 

hanya 1 (satu) maka panitia akan meminta kami 

atu, prakteknya seperti itu.” ---------  

Bahwa hal serupa juga disampaikan oleh saksi I 

Putut Denia Sutama, Manager Marketing pada PT

Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk., tanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan: ----------------------  

“Apabila memenangkan lebih dari 1 (satu) paket 

diberikan hak untuk memilih paket 

pekerjaan apa yang akan dikerjakan.” ----------------  

Bahwa selanjutnya Ujang Effendi, Manager 

Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk, tanggal 8 Agustus 2018, menyatakan: ----------  

“Pengalaman ketika mengikuti tender di 

a, pada tahap pra kualifikasi 

membolehkan menggunakan personil dan alat 

yang sama, namun pada saat tahap 

penawaran tidak dibolehkan menggunakan 

personil dan alat yang sama.” ---------------------  

Isi daripada Pasal 6d Permen PUPR tertuang 

dalam dokumen tender setelah tahap pra 

kualifikasi, sedangkan dalam dokumen pra 

kualifikasi tidak disebutkan larangan untuk 

menggunakan personil dan peralatan yang 

-------------------------------------------------  

Bahwa saksi Foster Dulles Tumpal Ambarita (Tim 

Hutama Karya (Persero), tanggal 3 

Oktober 2018, menyatakan: ----------------------------  

“Terdapat empat paket tender menggunakan tenaga 

ahli yang sama, dan hal tersebut tidak ada masalah 

karena tidak ada larangan memasukkan ahli yang 

sama dalam proses prakulifikasi. Tidak dilarangnya 

terkait dengan pengajuan personil inti dan daftar 

 

4 (empat) paket pekerjaan, yang kemudian personil 

hanya 1 (satu) tetapi kami punya perhitungan 

potensi memenangkan 2 (dua) pekerjaan karena 

persoalan penawaran, namun karena personil kami 

hanya 1 (satu) maka panitia akan meminta kami 

 

Bahwa hal serupa juga disampaikan oleh saksi I 

ger Marketing pada PT 

, tanggal 8 

 

“Apabila memenangkan lebih dari 1 (satu) paket 

paket 

 

di, Manager 

Pembangunan Perumahan (Persero) 

 

“Pengalaman ketika mengikuti tender di 

a, pada tahap pra kualifikasi 

membolehkan menggunakan personil dan alat 

yang sama, namun pada saat tahap 

penawaran tidak dibolehkan menggunakan 

 

Isi daripada Pasal 6d Permen PUPR tertuang 

pra 

kualifikasi, sedangkan dalam dokumen pra 

kualifikasi tidak disebutkan larangan untuk 

menggunakan personil dan peralatan yang 

 

umpal Ambarita (Tim 

Hutama Karya (Persero), tanggal 3 

 

“Terdapat empat paket tender menggunakan tenaga 

ahli yang sama, dan hal tersebut tidak ada masalah 

karena tidak ada larangan memasukkan ahli yang 

idak dilarangnya 

terkait dengan pengajuan personil inti dan daftar 



 

 
 

15.6.12

15.6.13

15.6.14
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peralatan yang sama pada ke empat paket tender, 

karena merujuk pada Permen PUPR No 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

Konsultansi, Pasal 6d

15.6.12 Bahwa seluruh jawaban para saksi baik yang 

diajukan oleh Investigator, saks

adalah bersesuaian dengan landasan hukum 

Permen PUPR 07/2014, yang pada intinya 

mengatur apabila ada kesamaan dalam 

penggunaan personil inti dalam beberapa paket 

maka Pokja menggunakan kewenangannya untuk 

meminta klarifikasi terhadap pene

tersebut; --------------------------------

15.6.13 Bahwa dalam LDP halaman 31 Butir (2) Angka 1 

yang menyatakan: --------------------------------

“Bahwa para terlapor pelaku usaha telah 

mendapatkan penjelasan dalam rapat penjelasan 

(aanwijzing) dimana ada pertanyaan dari peserta 

tender apakah personil boleh sama un

dengan paket yang lain dan dijawab oleh 

sebagai berikut “apabila peserta mempunyai tujuan 

untuk memenangkan paket pekerjaan lebih dari satu 

paket maka personil tidak boleh sama dipaket lain.”

Dapat dijelaskan bahwa ketika 

berlangsung, peserta tender telah melewati tahap 

pra kualifikasi (PQ), dimana ketika pada tahap PQ, 

Terlapor IV telah memasukkan personil dan 

peralatan yang sama pada keempat paket tender 

dimaksud, dan dalam dokumen tender PQ tidak 

dinyatakan tentang adanya larangan menggunakan 

personil dan peralatan yang sama;

15.6.14 Bahwa selanjutnya Dr. Si

tanggal 8 Oktober 2018, selaku Ahli dipersidangan 

menerangkan, bahwa dalam setiap proses tender 

selalu diatur syarat-syarat yang a
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yang sama pada ke empat paket tender, 

karena merujuk pada Permen PUPR No 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

d”; ----------------------------------  

seluruh jawaban para saksi baik yang 

diajukan oleh Investigator, saksi fakta, dan ahli 

adalah bersesuaian dengan landasan hukum 

PUPR 07/2014, yang pada intinya 

mengatur apabila ada kesamaan dalam 

penggunaan personil inti dalam beberapa paket 

maka Pokja menggunakan kewenangannya untuk 

meminta klarifikasi terhadap penempatan ahli 

----------------------------------------------------  

LDP halaman 31 Butir (2) Angka 1 

----------------------------------------  

“Bahwa para terlapor pelaku usaha telah 

mendapatkan penjelasan dalam rapat penjelasan 

(aanwijzing) dimana ada pertanyaan dari peserta 

tender apakah personil boleh sama untuk satu paket 

dengan paket yang lain dan dijawab oleh ULP/Pokja 

sebagai berikut “apabila peserta mempunyai tujuan 

untuk memenangkan paket pekerjaan lebih dari satu 

paket maka personil tidak boleh sama dipaket lain.” 

Dapat dijelaskan bahwa ketika aanwijzing tersebut 

berlangsung, peserta tender telah melewati tahap 

pra kualifikasi (PQ), dimana ketika pada tahap PQ, 

Terlapor IV telah memasukkan personil dan 

peralatan yang sama pada keempat paket tender 

dimaksud, dan dalam dokumen tender PQ tidak 

atakan tentang adanya larangan menggunakan 

personil dan peralatan yang sama; --------------------  

Bahwa selanjutnya Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

tanggal 8 Oktober 2018, selaku Ahli dipersidangan 

menerangkan, bahwa dalam setiap proses tender 

syarat yang apabila syarat itu 

  

yang sama pada ke empat paket tender, 

karena merujuk pada Permen PUPR No 

07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa 

 

seluruh jawaban para saksi baik yang 

i fakta, dan ahli 

adalah bersesuaian dengan landasan hukum 

PUPR 07/2014, yang pada intinya 

mengatur apabila ada kesamaan dalam 

penggunaan personil inti dalam beberapa paket 

maka Pokja menggunakan kewenangannya untuk 

mpatan ahli 

 

LDP halaman 31 Butir (2) Angka 1 

 

“Bahwa para terlapor pelaku usaha telah 

mendapatkan penjelasan dalam rapat penjelasan 

(aanwijzing) dimana ada pertanyaan dari peserta 

tuk satu paket 

/Pokja 

sebagai berikut “apabila peserta mempunyai tujuan 

untuk memenangkan paket pekerjaan lebih dari satu 

 

tersebut 

berlangsung, peserta tender telah melewati tahap 

pra kualifikasi (PQ), dimana ketika pada tahap PQ, 

Terlapor IV telah memasukkan personil dan 

peralatan yang sama pada keempat paket tender 

dimaksud, dan dalam dokumen tender PQ tidak 

atakan tentang adanya larangan menggunakan 

 

. 

tanggal 8 Oktober 2018, selaku Ahli dipersidangan 

menerangkan, bahwa dalam setiap proses tender 

pabila syarat itu 



 

No 

1 Batching Plant

2 Bulldozer

3 Compressor

4 Dump Truck 

5 Dump Truck 

6 Excavator

7 Generator Set

8 Motor Grader

9 Wheel Loader

10 Tandem Roller

11 Vibratory Roller

12 Water Tanker

13 Concrete Pan Mixer 

14 Concrete Breaker

15 Truk Mixer
(Agitator)

15.6.15

15.6.16

15.6.17
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disimpangi akan didiskualifikasi.

Terlapor IV tidak didiskualifikasi, hal tersebut 

semata karena tidak ada syarat tender yang 

disimpangi oleh Terlapor 

persekongkolan; --------------------------------

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/ Jam

Bulldozer 100-150 HP - 

Compressor 4000-6500 L/M 5.000,0 

Dump Truck  8 Ton  

Dump Truck  10 Ton  

Excavator 80-140 HP 0,9 

Generator Set 135 KVA

Motor Grader >100 HP - 

Wheel Loader 1.0-1.6 M3 1,5 M3 

Tandem Roller 6.8 T 8,1 Ton 

Vibratory Roller 7,1 Ton 

Water Tanker 3000-4500 L 4.000 Liter 

Concrete Pan Mixer  1.000 Liter

Concrete Breaker 20 M3/ Jam

Truk Mixer 
(Agitator) 

6 M3 

15.6.15 Bahwa terkait dengan daftar peralatan yang diatur 

dalam Dokumen Pemilihan 

027/3043099/Doc.P/Pokja004/ULPB/2014 

tanggal 30 Maret 2015 (“Dokumen Pemilihan”), 

sebagaimana termuat dalam BAB III “

Pemilihan” halaman 51 Huruf N Angka 2 tentang 

daftar peralatan utama yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pekerjaan yaitu:

15.6.16 Bahwa hal-hal di atas 

lelang, yaitu: (i) Peralatan 

(iii) Jumlah Alat Minimal Utama,

disediakan oleh seluruh peserta tender

15.6.17 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam tab

atas, adalah merupakan syarat yang harus 

dipenuhi oleh para peserta tender, sebab ketika 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor IV tidak 
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disimpangi akan didiskualifikasi.  Karena faktanya 

Terlapor IV tidak didiskualifikasi, hal tersebut 

semata karena tidak ada syarat tender yang 

disimpangi oleh Terlapor IV, bukan karena 

-------------------------------------------  

Kapasitas 
Jumlah Alat Minimal 

(Unit) 

30,0 M3/ Jam 1 

2 

 2 

10 

 15 

4 

135 KVA 2 

4 

 4 

 4 

 4 

4.000 Liter  4 

1.000 Liter 1 

20 M3/ Jam 1 

10 

dengan daftar peralatan yang diatur 

dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 

027/3043099/Doc.P/Pokja004/ULPB/2014 

tanggal 30 Maret 2015 (“Dokumen Pemilihan”), 

sebagaimana termuat dalam BAB III “Lembar Data 

Pemilihan” halaman 51 Huruf N Angka 2 tentang 

peralatan utama yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pekerjaan yaitu: ---------------------------  

hal di atas merupakan bagian dokumen 

lelang, yaitu: (i) Peralatan Utama, (ii) Kapasitas dan 

(iii) Jumlah Alat Minimal Utama, yang harus 

disediakan oleh seluruh peserta tender; --------------  

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam tabel di 

atas, adalah merupakan syarat yang harus 

dipenuhi oleh para peserta tender, sebab ketika 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor IV tidak 

 

Karena faktanya 

Terlapor IV tidak didiskualifikasi, hal tersebut 

semata karena tidak ada syarat tender yang 

IV, bukan karena 

 

dengan daftar peralatan yang diatur 

: 

tanggal 30 Maret 2015 (“Dokumen Pemilihan”), 

Lembar Data 

Pemilihan” halaman 51 Huruf N Angka 2 tentang 

peralatan utama yang diperlukan untuk 

 

merupakan bagian dokumen 

, (ii) Kapasitas dan 

yang harus 

 

di 

atas, adalah merupakan syarat yang harus 

dipenuhi oleh para peserta tender, sebab ketika 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor IV tidak 



 

 
 

15.6.18

15.6.19

15.6.20

15.7 Tentang 

Pengadaan.

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra Kualifikasi.

15.7.1

halaman 379 dari 511

sesuai dengan apa yang tercantum dalam Dokumen 

Pemilihan maka konsekuensinya

didiskualifikasi; --------------------------------

15.6.18 Bahwa Terlapor IV dan seluruh peserta tender 

harus mengisi keterangan dalam kolom

mengenai Peralatan Utama, Kapasitas, dan Jumlah 

Alat Minimal Utama tersebut, dengan cara mengisi 

nama merek peralatan, 

ataukah kepunyaan sendiri), sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Kualifikasi dan 

Dokumen Pemilihan; 

15.6.19 Berdasarkan seluruh uraian 

dan jelas bahwa tindakan Terlapor IV dalam 

mengajukan daftar personil 

menempatkan Darwis Ahmad, sebagai Site Manager 

diseluruh Paket 1, 2, 3 dan 4,

karena selain tidak ada larangan dalam Dokumen 

Prakualifikasi dan juga bukan suatu pelanggaran 

terhadap peraturan perundang

15.6.20 Dengan demikian, dugaan 

sebagaimana tercantum dalam LDP 

32 yaitu bahwa bentuk kesengajaan 

tetap mengajukan 1 (satu) paket Daftar Personil 

dan Peralatan telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat peserta tender 

yang lolos Pra Kualif

terbukti secara sah dan meyakinkan

harus ditolak. --------------------------------

Tentang Hasil Evaluasi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 

Pengadaan. --------------------------------

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra Kualifikasi.

15.7.1 Bahwa dalam LDP halaman 19 Paragraf pertama 

yang menyebutkan: --------------------------------

“Alasan pengguguran peserta tender yang dilakukan 

oleh ULP/Pokja bersifat subjektif dan tidak sesuai 

dengan prosedur evaluasi”.
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sesuai dengan apa yang tercantum dalam Dokumen 

Pemilihan maka konsekuensinya Terlapor IV akan 

-------------------------------------------  

Terlapor IV dan seluruh peserta tender 

harus mengisi keterangan dalam kolom-kolom 

mengenai Peralatan Utama, Kapasitas, dan Jumlah 

Alat Minimal Utama tersebut, dengan cara mengisi 

nama merek peralatan, kepemilikannya (sewa 

ataukah kepunyaan sendiri), sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Kualifikasi dan 

 -------------------------------------  

seluruh uraian di atas, sangat terang 

dan jelas bahwa tindakan Terlapor IV dalam 

ftar personil yang sama, dengan 

menempatkan Darwis Ahmad, sebagai Site Manager 

diseluruh Paket 1, 2, 3 dan 4, diperkenankan 

karena selain tidak ada larangan dalam Dokumen 

Prakualifikasi dan juga bukan suatu pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan. ----------  

Dengan demikian, dugaan Investigator 

sebagaimana tercantum dalam LDP No. 5 halaman

32 yaitu bahwa bentuk kesengajaan Terlapor IV 

tetap mengajukan 1 (satu) paket Daftar Personil 

dan Peralatan telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat peserta tender 

yang lolos Pra Kualifikasi sangat sedikit, tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga 

----------------------------------------------  

Hasil Evaluasi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 

--------------------------------------------------------------  

Pengguguran Peserta Tender Dalam Proses Pra Kualifikasi. ----  

LDP halaman 19 Paragraf pertama 

---------------------------------------  

“Alasan pengguguran peserta tender yang dilakukan 

/Pokja bersifat subjektif dan tidak sesuai 

dengan prosedur evaluasi”.  -----------------------------  

  

sesuai dengan apa yang tercantum dalam Dokumen 

Terlapor IV akan 

 

Terlapor IV dan seluruh peserta tender 

kolom 

mengenai Peralatan Utama, Kapasitas, dan Jumlah 

Alat Minimal Utama tersebut, dengan cara mengisi 

(sewa 

ataukah kepunyaan sendiri), sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Kualifikasi dan 

 

, sangat terang 

dan jelas bahwa tindakan Terlapor IV dalam 

an 

menempatkan Darwis Ahmad, sebagai Site Manager 

diperkenankan 

karena selain tidak ada larangan dalam Dokumen 

Prakualifikasi dan juga bukan suatu pelanggaran 

 

vestigator 

aman 

Terlapor IV 

tetap mengajukan 1 (satu) paket Daftar Personil 

dan Peralatan telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat peserta tender 

tidak 

sehingga 

 

Hasil Evaluasi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 

 

 

LDP halaman 19 Paragraf pertama 

 

“Alasan pengguguran peserta tender yang dilakukan 

/Pokja bersifat subjektif dan tidak sesuai 

 



 

Alasan Pengguguran

Tidak melampirkan Surat Dukungan Bahan 
untuk pekerjaan utama.

Data peralatan tidak (tidak mencantumkan 
merk, tipe, dan tahun pembuatan).

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tenaga 
Ahli siap bekerja penuh waktu dan tidak 
rangkap jabatan. 

Tidak hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Tenaga Ahli dipergunakan oleh perusahaan 
lain. 

Tidak dapat menghadirkan Tenaga Ahli pada 
saat Pembuktian Kualifikasi Administrasi.

Tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha 
(SBU). 

Tidak melampirkan Sertifikat ISO dan OHSAS.

Tidak melampirkan Surat Dukungan Bank.

Tidak melampirkan Daf

Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent tidak sesuai LDK (S1
Sipil). 

Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikas/LDK. 

Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager a.n 
Rolek S (Ahli Manajemen Proyek 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK.

  

halaman 380 dari 511

Berikut uraian dalam bentuk tabel hal

dasar yang menyebabkan p

pada tahap prakualifikasi, khususnya Paket III 

Pembangunan Jalan Sp. Muncul 

Pajajaran – Otista (LDP, h

mana dalam hal ini pemenang pada paket tersebut 

adalah PT. Brantas Abipraya (Persero), selaku 

Terlapor IV: --------------------------------

Alasan Pengguguran Dasar Pengguguran (Rujukan LDP)

Tidak melampirkan Surat Dukungan Bahan 
untuk pekerjaan utama. 

Halaman 17, Angka 9, Dokumen 
Kualifikasi.

Data peralatan tidak (tidak mencantumkan 
merk, tipe, dan tahun pembuatan). 

Halaman 26, 
Kualifikasi dan halaman 30, Huruf H, 
Dokumen Kualifikasi.

Tidak melampirkan Bukti Kepemilikan 
Peralatan yang sah untuk melaksanakan 

Halaman 17, Angka 10, Dokumen 
Prakualifikasi dan halaman 30, Huruf H 
Dokumen Prakualifikasi.

idak melampirkan Surat Pernyataan Tenaga 
Ahli siap bekerja penuh waktu dan tidak 

Halaman 35, Huruf.A, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi. Halaman 11, Angka 17.2 Dokumen 
Kualifikasi.

ergunakan oleh perusahaan Halaman 35, Huruf A, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak dapat menghadirkan Tenaga Ahli pada 
saat Pembuktian Kualifikasi Administrasi. 

Halaman 11, Angka 17.5 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha Halaman 15, Huruf D, Angka 2 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak melampirkan Sertifikat ISO dan OHSAS. Halaman 17, Angka 9 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak melampirkan Surat Dukungan Bank. Halaman  16, Huruf D, Angka 7 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak melampirkan Daftar Personil. Halaman  16, Huruf D, Angka 8;  Halaman 
17, Huruf D, Angka 12 dan  Halaman  34, 
Huruf A, Angka 8 Dokumen Kualifikasi.

Kualifikasi pendidikan General 
Superintendent tidak sesuai LDK (S1-Teknik 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Sertifikat Keahlian/SKA General 
Superintendent (Ahli Manajemen Proyek 
Madya) tidak sesuai Lembar Data 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi

Sertifikat Keahlian/SKA Site Manager a.n 
Rolek S (Ahli Manajemen Proyek Madya) tidak 
sesuai Lembar Data Kualifikasi/LDK. 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.
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Berikut uraian dalam bentuk tabel hal-hal beserta 

dasar yang menyebabkan peserta tender gugur 

pada tahap prakualifikasi, khususnya Paket III –

Pembangunan Jalan Sp. Muncul – Pamulang –

Otista (LDP, halaman 10-12), yang 

mana dalam hal ini pemenang pada paket tersebut 

adalah PT. Brantas Abipraya (Persero), selaku 

------------------------------------------------  

Dasar Pengguguran (Rujukan LDP) 

Halaman 17, Angka 9, Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 26, Huruf H, Dokumen 
Kualifikasi dan halaman 30, Huruf H, 
Dokumen Kualifikasi. 

Halaman 17, Angka 10, Dokumen 
Prakualifikasi dan halaman 30, Huruf H 
Dokumen Prakualifikasi. 

Halaman 35, Huruf.A, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 11, Angka 17.2 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 35, Huruf A, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 11, Angka 17.5 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 15, Huruf D, Angka 2 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 17, Angka 9 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman  16, Huruf D, Angka 7 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman  16, Huruf D, Angka 8;  Halaman 
17, Huruf D, Angka 12 dan  Halaman  34, 
Huruf A, Angka 8 Dokumen Kualifikasi. 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

 

hal beserta 

eserta tender gugur 

– 

– 

12), yang 

mana dalam hal ini pemenang pada paket tersebut 

adalah PT. Brantas Abipraya (Persero), selaku 

 

Halaman 17, Angka 9, Dokumen 

Huruf H, Dokumen 
Kualifikasi dan halaman 30, Huruf H, 

Halaman 17, Angka 10, Dokumen 
Prakualifikasi dan halaman 30, Huruf H 

Halaman 35, Huruf.A, Angka 12 Dokumen 

Halaman 11, Angka 17.2 Dokumen 

Halaman 35, Huruf A, Angka 12 Dokumen 

Halaman 11, Angka 17.5 Dokumen 

Halaman 15, Huruf D, Angka 2 Dokumen 

Halaman 17, Angka 9 Dokumen 

Halaman  16, Huruf D, Angka 7 Dokumen 

Halaman  16, Huruf D, Angka 8;  Halaman 
17, Huruf D, Angka 12 dan  Halaman  34, 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 



 

 
 

Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n Slamet W (S1
Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK. 

Tidak melampirkan CV Tenaga Ahli.

Tidak melampirkan kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, KTP, dan CV).

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan
orang / tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK. 

Daftar peralatan untuk pekerjaan utama yang 
disampaikan tidak sesuai Lembar Data 
Kualifikasi/LDK. 

Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n Dastati, 
S.T. tidak memenuhi syarat Lembar Data 
Kualifikasi/LDK. 

Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 140001 
dan OHSAS 18001.

Jumlah / Kuantitas Tenaga Ahli Tetap yang 
diusulkan tidak memenuhi syarat

15.7.2

halaman 381 dari 511

Ijazah Tenaga Ahli Surveyor a.n Slamet W (S1-
Teknik Sipil) tidak sesuai Lembar Data 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

dak melampirkan CV Tenaga Ahli. Halaman  34, Huruf A, angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak melampirkan kelengkapan Administrasi 
Tenaga Ahli (Ijazah, SKA, KTP, dan CV). 

Halaman  34, Huruf A, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Daftar Tenaga Ahli yang disampaikan hanya 2 
orang / tidak sesuai Lembar Data 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Daftar peralatan untuk pekerjaan utama yang 
disampaikan tidak sesuai Lembar Data 

Halaman 17, Huruf D, Angka 10 Dokumen 
Kualifika

Pengalaman Tenaga Ahli Surveyor a.n Dastati, 
S.T. tidak memenuhi syarat Lembar Data 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

Tidak melampirkan ISO 90001, ISO 140001 
dan OHSAS 18001. 

Halaman 17, Huruf D, Angka 9 Dokumen 
Kualifikasi.

Jumlah / Kuantitas Tenaga Ahli Tetap yang 
diusulkan tidak memenuhi syarat 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi.

15.7.2 Bahwa berdasarkan tabel di atas, alasan 

pengguguran peserta tender adalah sesuai dengan 

Dokumen Kualifikasi yang tel

peserta tender. Mengingat evaluasi kualifikasi 

menggunakan sistem gugur, sebagaimana tertuang 

dalam Dokumen Kualifikasi halaman 11, Huruf E 

tentang Evaluasi Kualifikasi, Angka 16.1, 

Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode 

penilaian sistem gugur”

juga sejalan dengan ketentuan yang mengacu pada 

Pasal 56 Ayat (12) Huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 

35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 
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Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman  34, Huruf A, angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman  34, Huruf A, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 17, Huruf D, Angka 10 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 17, Huruf D, Angka 9 Dokumen 
Kualifikasi. 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 
Kualifikasi. 

Bahwa berdasarkan tabel di atas, alasan 

pengguguran peserta tender adalah sesuai dengan 

Dokumen Kualifikasi yang telah diunduh oleh 

peserta tender. Mengingat evaluasi kualifikasi 

menggunakan sistem gugur, sebagaimana tertuang 

dalam Dokumen Kualifikasi halaman 11, Huruf E 

tentang Evaluasi Kualifikasi, Angka 16.1, “Evaluasi 

Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode 

penilaian sistem gugur”. Yang mana hal tersebut 

juga sejalan dengan ketentuan yang mengacu pada 

Pasal 56 Ayat (12) Huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 

ang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 

  

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 

Halaman  34, Huruf A, angka 12 Dokumen 

Halaman  34, Huruf A, Angka 12 Dokumen 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 

Halaman 17, Huruf D, Angka 10 Dokumen 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 

Halaman 17, Huruf D, Angka 9 Dokumen 

Halaman 18, Huruf D, Angka 12 Dokumen 

Bahwa berdasarkan tabel di atas, alasan 

pengguguran peserta tender adalah sesuai dengan 

ah diunduh oleh 

peserta tender. Mengingat evaluasi kualifikasi 

menggunakan sistem gugur, sebagaimana tertuang 

dalam Dokumen Kualifikasi halaman 11, Huruf E 

“Evaluasi 

Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode 

. Yang mana hal tersebut 

juga sejalan dengan ketentuan yang mengacu pada 

Pasal 56 Ayat (12) Huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 

ang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 



 

15.7.3

  

halaman 382 dari 511

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa”), yang merupakan induk daripada 

peraturan pengadaan di lingkungan pemerintahan, 

yang berbunyi:  --------------------------------

“Penilaian kualifikasi dilaku

Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya”. 

Sehingga pemenuhan persyaratan untuk setiap 

kelengkapan yang diwajibkan bagi setiap Peserta 

Tender bersifat wajib/

Tender yang dokumen kualifikasinya tidak lengkap 

akan langsung gugur dan tidak dapat melanjutkan 

ke tahap berikutnya. 

15.7.3 Bahwa selanjutnya dalam LDP halaman 19 

paragraf pertama menyebutkan:

“berdasarkan keterangan dari peserta tender yang 

digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi dari 

ULP/Pokja dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan, protes atau keberatan”

hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan 

keterangan saksi yang dihadirkan di hadapan 

Majelis Komisi, yaitu:

a. Saksi Arif, Manager Pemasaran & Teknis PT

Nindya Karya (Persero), persidangan tanggal 26 

Juli 2018, di bawah sumpah, yang 

bersangkutan menyatakan:

“kami dinyatakan tidak lulus karena tidak 

melampirkan surat pernyataan tenaga ahli siap 

bekerja penuh waktu dan t
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tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 

han Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa”), yang merupakan induk daripada 

peraturan pengadaan di lingkungan pemerintahan, 

--------------------------------------------  

“Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode : a. 

Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

truksi/Jasa Lainnya”.  -------------------------------------  

Sehingga pemenuhan persyaratan untuk setiap 

kelengkapan yang diwajibkan bagi setiap Peserta 

Tender bersifat wajib/mandatory. Maka Peserta 

Tender yang dokumen kualifikasinya tidak lengkap 

akan langsung gugur dan tidak dapat melanjutkan 

ke tahap berikutnya.  ------------------------------------  

Bahwa selanjutnya dalam LDP halaman 19 

paragraf pertama menyebutkan: -----------------------  

“berdasarkan keterangan dari peserta tender yang 

gugurkan tidak mendapatkan klarifikasi dari 

/Pokja dan tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan sanggahan, protes atau keberatan”, -----  

hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan 

keterangan saksi yang dihadirkan di hadapan 

Majelis Komisi, yaitu: ------------------------------------  

, Manager Pemasaran & Teknis PT

Nindya Karya (Persero), persidangan tanggal 26 

Juli 2018, di bawah sumpah, yang 

bersangkutan menyatakan: ------------------------  

“kami dinyatakan tidak lulus karena tidak 

melampirkan surat pernyataan tenaga ahli siap 

bekerja penuh waktu dan tidak rangkap jabatan 

 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 

han Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa”), yang merupakan induk daripada 

peraturan pengadaan di lingkungan pemerintahan, 

 

kan dengan metode : a. 

Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

 

Sehingga pemenuhan persyaratan untuk setiap 

kelengkapan yang diwajibkan bagi setiap Peserta 

. Maka Peserta 

Tender yang dokumen kualifikasinya tidak lengkap 

akan langsung gugur dan tidak dapat melanjutkan 

 

Bahwa selanjutnya dalam LDP halaman 19 

 

“berdasarkan keterangan dari peserta tender yang 

gugurkan tidak mendapatkan klarifikasi dari 

/Pokja dan tidak memiliki kesempatan untuk 

  

hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan 

keterangan saksi yang dihadirkan di hadapan 

 

, Manager Pemasaran & Teknis PT 

Nindya Karya (Persero), persidangan tanggal 26 

Juli 2018, di bawah sumpah, yang 

 

“kami dinyatakan tidak lulus karena tidak 

melampirkan surat pernyataan tenaga ahli siap 

idak rangkap jabatan 



 

 
 

15.7.4

15.7.5

halaman 383 dari 511

dan mengetahui ketidaklulusan perusahaannya 

dari LPSE”. --------------------------------

b. Saksi Nanang Prabowo, Senior Manager 

PT Conbloc Infratecno, persidangan tanggal 26 

Juli 2018, di bawah sumpah, yang 

bersangkutan menyatakan: 

“PT Conbloc Infratecno digugurkan karena tidak 

melengkapi surat dokumen barang/bahan untuk 

pekerjaan utama, dan mendapatkan laporan 

dari Pak Teguh Prianto bah

perusahaan PT Conbloc Infratecno gugur.”

15.7.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi di ata

menunjukan bahwa penyebab gugurnya peserta 

tender telah terklarifikasi kepada setiap pihak yang 

telah digugurkan. Disamping itu, dalam jadwal 

pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah 

beberapa kali oleh ULP

Pengumuman Hasil P

dalam agenda tersebut akan diumumkan melalui 

website resmi dan mencantumkan secara jelas 

siapa saja yang lolos dan juga gugur dengan 

disertai alasan penggugurannya, yang 

sesungguhnya merupakan praktek pada umumnya 

di setiap pelaksanaan tender. Sehingga bagi peserta 

tender yang mengikuti tahap pra kualifikasi, tidak 

mungkin tidak mengetahui perihal hasil 

pengumuman pra kualifikasi tersebut;

15.7.5 Bahwa Dalam LDP halaman 19 yang menyebutkan:

“tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

sanggahan, protes atau keberatan”

adalah sangat tidak berdasar, karena berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan kesaksian 

beberapa saksi, adalah sebagai berikut:

a. I Putut Denia Sutama, Manager Marketing 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., 
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dan mengetahui ketidaklulusan perusahaannya 

--------------------------------------------  

nang Prabowo, Senior Manager 

Conbloc Infratecno, persidangan tanggal 26 

Juli 2018, di bawah sumpah, yang 

bersangkutan menyatakan:  ------------------------  

Conbloc Infratecno digugurkan karena tidak 

melengkapi surat dokumen barang/bahan untuk 

pekerjaan utama, dan mendapatkan laporan 

dari Pak Teguh Prianto bahwa prakualifikasi 

Conbloc Infratecno gugur.” -------  

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas 

menunjukan bahwa penyebab gugurnya peserta 

tender telah terklarifikasi kepada setiap pihak yang 

telah digugurkan. Disamping itu, dalam jadwal 

pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah 

ULP/Pokja ULP, terdapat agenda 

Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi, yang mana 

dalam agenda tersebut akan diumumkan melalui 

resmi dan mencantumkan secara jelas 

siapa saja yang lolos dan juga gugur dengan 

disertai alasan penggugurannya, yang 

sesungguhnya merupakan praktek pada umumnya 

anaan tender. Sehingga bagi peserta 

tender yang mengikuti tahap pra kualifikasi, tidak 

mungkin tidak mengetahui perihal hasil 

umuman pra kualifikasi tersebut; ----------------  

Bahwa Dalam LDP halaman 19 yang menyebutkan: 

“tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

gahan, protes atau keberatan”  -------------------  

adalah sangat tidak berdasar, karena berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan kesaksian 

beberapa saksi, adalah sebagai berikut: --------------  

I Putut Denia Sutama, Manager Marketing 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., 

  

dan mengetahui ketidaklulusan perusahaannya 

 

nang Prabowo, Senior Manager                     

Conbloc Infratecno, persidangan tanggal 26 

Juli 2018, di bawah sumpah, yang 

 

Conbloc Infratecno digugurkan karena tidak 

melengkapi surat dokumen barang/bahan untuk 

pekerjaan utama, dan mendapatkan laporan 

wa prakualifikasi 

 

s 

menunjukan bahwa penyebab gugurnya peserta 

tender telah terklarifikasi kepada setiap pihak yang 

telah digugurkan. Disamping itu, dalam jadwal 

pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah 

/Pokja ULP, terdapat agenda 

ra Kualifikasi, yang mana 

dalam agenda tersebut akan diumumkan melalui 

resmi dan mencantumkan secara jelas 

siapa saja yang lolos dan juga gugur dengan 

disertai alasan penggugurannya, yang 

sesungguhnya merupakan praktek pada umumnya 

anaan tender. Sehingga bagi peserta 

tender yang mengikuti tahap pra kualifikasi, tidak 

mungkin tidak mengetahui perihal hasil 

 

 

“tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

 

adalah sangat tidak berdasar, karena berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan kesaksian 

 

I Putut Denia Sutama, Manager Marketing                

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., 



 

15.7.6

  

halaman 384 dari 511

tanggal 8 Agustus 2018, di bawah sumpah, 

yang bersangkutan menyatakan:

“bahwa dalam surat sanggahan, saksi meminta 

perpanjangan waktu dari 2 (dua) hari menjadi 5 

(lima) hari, sehingga waktu untuk menghadirkan 

ahli menjadi 1 (satu) minggu”.

b. Ujang Effendi, selaku Manager Kualifikasi 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

tanggal 8 Agustus 2018, di bawah sumpah, 

yang bersangkutan menyatakan:

“bahwa atas informasi gugur pada ta

prakualifikasi tersebut, PT

sanggahan, dan dokumen sanggahan dan 

jawaban sanggahan sudah pernah disampaikan 

kepada KPPU pada tahap penyidikan”.

15.7.6 Bahwa kesaksian Ujang Effendi yang melakukan 

sanggahan adalah bersesuaian dengan jadwal 

pelaksanaan tender, dimana tanggal 

- 16 Maret 2015 agendanya merupakan sanggah 

kualifikasi. Pelaksanaan sanggah kualifikasi dalam 

perkara a quo-pun juga sudah

diamanahkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu 

selama 5 (lima) hari kerja.

dikutip pada: --------------------------------

a. Pasal 60 ayat (1) huruf d Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa, yang berbunyi:

“Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, 

Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum 

dilakukan dengan 

berikut: d. masa sanggahan t

kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak 

ada sanggahan banding”

b. Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
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tanggal 8 Agustus 2018, di bawah sumpah, 

yang bersangkutan menyatakan: ------------------  

“bahwa dalam surat sanggahan, saksi meminta 

perpanjangan waktu dari 2 (dua) hari menjadi 5 

(lima) hari, sehingga waktu untuk menghadirkan 

li menjadi 1 (satu) minggu”. ----------------------  

Ujang Effendi, selaku Manager Kualifikasi 

PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

tanggal 8 Agustus 2018, di bawah sumpah, 

yang bersangkutan menyatakan: ------------------  

“bahwa atas informasi gugur pada tahap 

prakualifikasi tersebut, PT PP melakukan 

sanggahan, dan dokumen sanggahan dan 

jawaban sanggahan sudah pernah disampaikan 

kepada KPPU pada tahap penyidikan”. -----------  

Bahwa kesaksian Ujang Effendi yang melakukan 

sanggahan adalah bersesuaian dengan jadwal 

n tender, dimana tanggal 12 Maret 2015 

agendanya merupakan sanggah 

kualifikasi. Pelaksanaan sanggah kualifikasi dalam 

pun juga sudah sesuai dengan yang 

diamanahkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu 

selama 5 (lima) hari kerja. Hal tersebut dapat 

----------------------------------------------  

Pasal 60 ayat (1) huruf d Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa, yang berbunyi: ----------------------  

“Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, 

Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum 

dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai 

: d. masa sanggahan terhadap hasil 

kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak 

ada sanggahan banding”; dan ---------------------  

Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

 

tanggal 8 Agustus 2018, di bawah sumpah, 

 

“bahwa dalam surat sanggahan, saksi meminta 

perpanjangan waktu dari 2 (dua) hari menjadi 5 

(lima) hari, sehingga waktu untuk menghadirkan 

 

Ujang Effendi, selaku Manager Kualifikasi                   

PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

tanggal 8 Agustus 2018, di bawah sumpah, 

 

hap 

PP melakukan 

sanggahan, dan dokumen sanggahan dan 

jawaban sanggahan sudah pernah disampaikan 

 

Bahwa kesaksian Ujang Effendi yang melakukan 

sanggahan adalah bersesuaian dengan jadwal 

Maret 2015 

agendanya merupakan sanggah 

kualifikasi. Pelaksanaan sanggah kualifikasi dalam 

sesuai dengan yang 

diamanahkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu 

Hal tersebut dapat 

 

Pasal 60 ayat (1) huruf d Perpres Pengadaan 

 

“Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, 

Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum 

ketetapan waktu sebagai 

erhadap hasil 

kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja 

setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak 

 

Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 

Atas 



 

 
 

15.7.7

15.8 Tentang 

Kualifikasi.

15.8.1

halaman 385 dari 511

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Konstruksi, huruf B.3. sub tentang Pelelangan 

Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu 

Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, po

g.1) bagian Sanggahan Kualifikasi (selanjutnya 

disebut “Perka LKPP 14/2012”), yang berbunyi:

“Peserta yang memasukan Dokumen Kualifikasi 

dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis 

atas penetapan hasil kualifikasi kepada 

Kelompok Kerja ULP dalam waktu 

kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi …”

15.7.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator yang menyebutkan:

“Alasan pengguguran peserta tender yang dilakukan 

oleh ULP/Pokja bersifat subjektif dan tidak sesuai 

dengan prosedur evalu

dan    --------------------------------

“Keterangan dari peserta tender yang digugurkan 

tidak mendapatkan klarifikasi dari 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

sanggahan, protes atau keberatan” 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

maka harus ditolak. --------------------------------

Tentang ULP/Pokja Mengabaikan Ketentuan Pembuktian 

Kualifikasi. --------------------------------

15.8.1 Bahwa salah satu modus persekongkolan antara 

peserta tender dan 

vertikal) yang dituduhkan oleh Investigator adalah 

ULP/Pokja mengabaikan ketentuan pembukt

kualifikasi, sebagaima

halaman 19 – 20, Angka 2 yang menyebutkan:

“… penyedia yang sudah pernah melaksanakan 

pekerjaan sejenis dan sama kompleksitasnya pada 

instansi bersangkutan tidak perlu meminta seluruh 
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Konstruksi, huruf B.3. sub tentang Pelelangan 

Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu 

Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin 

g.1) bagian Sanggahan Kualifikasi (selanjutnya 

disebut “Perka LKPP 14/2012”), yang berbunyi: 

“Peserta yang memasukan Dokumen Kualifikasi 

dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis 

atas penetapan hasil kualifikasi kepada 

Kelompok Kerja ULP dalam waktu 5 (lima) hari 

kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi …”. 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator yang menyebutkan: -----------------------  

“Alasan pengguguran peserta tender yang dilakukan 

/Pokja bersifat subjektif dan tidak sesuai 

dengan prosedur evaluasi”,  -----------------------------  

--------------------------------------------------------  

“Keterangan dari peserta tender yang digugurkan 

tidak mendapatkan klarifikasi dari ULP/Pokja dan 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

sanggahan, protes atau keberatan”  -------------------  

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

--------------------------------------  

/Pokja Mengabaikan Ketentuan Pembuktian 

--------------------------------------------------------------  

Bahwa salah satu modus persekongkolan antara 

peserta tender dan ULP/Pokja (persekongkolan 

vertikal) yang dituduhkan oleh Investigator adalah 

/Pokja mengabaikan ketentuan pembuktian 

kualifikasi, sebagaimana dicantumkan dalam LDP 

20, Angka 2 yang menyebutkan: ------  

“… penyedia yang sudah pernah melaksanakan 

pekerjaan sejenis dan sama kompleksitasnya pada 

instansi bersangkutan tidak perlu meminta seluruh 

  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Konstruksi, huruf B.3. sub tentang Pelelangan 

Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu 

in 

g.1) bagian Sanggahan Kualifikasi (selanjutnya 

 

“Peserta yang memasukan Dokumen Kualifikasi 

dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis 

atas penetapan hasil kualifikasi kepada 

5 (lima) hari 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

 

“Alasan pengguguran peserta tender yang dilakukan 

/Pokja bersifat subjektif dan tidak sesuai 

 

 

“Keterangan dari peserta tender yang digugurkan 

/Pokja dan 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

 

/Pokja Mengabaikan Ketentuan Pembuktian 

 

Bahwa salah satu modus persekongkolan antara 

/Pokja (persekongkolan 

vertikal) yang dituduhkan oleh Investigator adalah 

ian 

a dicantumkan dalam LDP 

 

“… penyedia yang sudah pernah melaksanakan 

pekerjaan sejenis dan sama kompleksitasnya pada 

instansi bersangkutan tidak perlu meminta seluruh 



 

15.8.2

  

halaman 386 dari 511

dokumen kualifikasi…

meminta dan bahkan menggugurkan penyedia yang 

sudah pernah mengerjakan pekerjaan sejenis …. 

Penyedia yang dimaksud adalah PT Nindya Karya 

(Persero), PT Pembangunan P

Tbk., dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 

Tbk.” --------------------------------

Selanjutnya, berdasarkan LDP halaman 10

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

(i) PT Nindya Karya (Persero), gugur karena “tidak 

melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli 

siap penuh waktu dan tidak rangkap jabatan”

(ii) PT Pembangunan Peruma

gugur karena “tidak melampirkan Bukti 

Kepemilikan Peralatan yang sah untuk 

melaksanakan pekerjaan” ; dan

(iii) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk

“pada saat Pembuktian Kualifikasi Administrasi 

dan Tenaga Ahli, tidak dapat menghadirka

Tenaga Ahli sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli 

yang diusulkan pada Aplikasi SPSE”.

15.8.2 Bahwa perihal tidak perlunya menghadirkan 

Tenaga Ahli pada pembuktian kualifikasi juga 

dapat dikutip dalam LDP halaman 19, Angka 2, 

yang berbunyi: --------------------------------

“… Dalam ketentuan terse

adanya ketentuan Tenaga Ahli harus hadir pada 

saat dilakukannya Pembuktian Kualifikasi”

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 6 Huruf a Perpres 

Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan: 

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika 

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

a.     melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 
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dokumen kualifikasi… dalam hal ini Pokja tetap 

meminta dan bahkan menggugurkan penyedia yang 

sudah pernah mengerjakan pekerjaan sejenis …. 

enyedia yang dimaksud adalah PT Nindya Karya 

Pembangunan Perumahan (Persero), 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 

--------------------------------------------------------  

Selanjutnya, berdasarkan LDP halaman 10-11, 

-----------------------------------------------  

Nindya Karya (Persero), gugur karena “tidak 

melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli 

aktu dan tidak rangkap jabatan”; -  

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, 

gugur karena “tidak melampirkan Bukti 

Kepemilikan Peralatan yang sah untuk 

melaksanakan pekerjaan” ; dan ------------------  

Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., 

“pada saat Pembuktian Kualifikasi Administrasi 

dan Tenaga Ahli, tidak dapat menghadirkan 

Tenaga Ahli sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli 

yang diusulkan pada Aplikasi SPSE”. ------------  

Bahwa perihal tidak perlunya menghadirkan 

Tenaga Ahli pada pembuktian kualifikasi juga 

dapat dikutip dalam LDP halaman 19, Angka 2, 

--------------------------------------------  

“… Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan 

adanya ketentuan Tenaga Ahli harus hadir pada 

saat dilakukannya Pembuktian Kualifikasi”. ---------  

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 6 Huruf a Perpres 

Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan:  -------------  

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

g/Jasa harus mematuhi etika 

------------------------------------------  

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 

 

dalam hal ini Pokja tetap 

meminta dan bahkan menggugurkan penyedia yang 

sudah pernah mengerjakan pekerjaan sejenis …. 

enyedia yang dimaksud adalah PT Nindya Karya 

erumahan (Persero), 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 

  

11, 

 

Nindya Karya (Persero), gugur karena “tidak 

melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli 

 

han (Persero), Tbk, 

gugur karena “tidak melampirkan Bukti 

Kepemilikan Peralatan yang sah untuk 

 

, 

“pada saat Pembuktian Kualifikasi Administrasi 

n 

Tenaga Ahli sesuai dengan Daftar Tenaga Ahli 

 

Bahwa perihal tidak perlunya menghadirkan 

Tenaga Ahli pada pembuktian kualifikasi juga 

dapat dikutip dalam LDP halaman 19, Angka 2, 

 

but tidak ditemukan 

adanya ketentuan Tenaga Ahli harus hadir pada 

 

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 6 Huruf a Perpres 

 

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

g/Jasa harus mematuhi etika 

 

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 



 

 
 

15.8.3

15.8.4

halaman 387 dari 511

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

Pengadaan Barang/Jasa”

15.8.3 Bahwa mengenai sasaran, kelancaran dan 

ketepatan pelaksanaan tenderpun tertuang juga 

dalam Angka 2, Dokumen Penawaran Teknis, yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar 

Dokumen Pengadaan yang telah diunduh oleh 

peserta tender, yang berbunyi: 

“Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 

Serah Terima Pekerjaan (PHO) tidak melampaui 

batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP”

Bahkan Penyedia Barang/Jasa

dikenakan sanksi apabila terlambat menyelesaikan 

pekerjaan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 

120 Perpres Pengadaan Barang/Jasa, 

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

“… Penyedia Barang/Jasa yang terlambat 

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena 

kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan 

denda keterlambatan …”

15.8.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketepatan 

waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tender 

merupakan salah satu hal yang penting, mengingat 

pembiayaan tender tersebut menggunakan 

anggaran daerah, sehingga pelaksanaannya 

haruslah tepat sasaran agar masyarakat daerah 

dapat segera merasakan manfaat dari pelak

pekerjaan tender tersebut. Terlebih lagi jumlah 

pembiayaan yang tidak kecil yang berasal dari uang 

rakyat tentunya harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara optimal karena 

dalam hal ini menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Jalan Sp. Muncul 

Otista merupakan jalan penghubung yang sangat 

mempengaruhi aktifitas masyarakat sekitar, yang 
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kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

Pengadaan Barang/Jasa”.. ------------------------  

Bahwa mengenai sasaran, kelancaran dan 

n pelaksanaan tenderpun tertuang juga 

dalam Angka 2, Dokumen Penawaran Teknis, yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar 

Dokumen Pengadaan yang telah diunduh oleh 

peserta tender, yang berbunyi:  ------------------------  

“Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 

Terima Pekerjaan (PHO) tidak melampaui 

batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP”.  -  

Bahkan Penyedia Barang/Jasa-pun dapat 

dikenakan sanksi apabila terlambat menyelesaikan 

pekerjaan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 

120 Perpres Pengadaan Barang/Jasa, yang 

---------------------------------------------------  

“… Penyedia Barang/Jasa yang terlambat 

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena 

kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan 

denda keterlambatan …” ---------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketepatan 

u daripada pelaksanaan pekerjaan tender 

merupakan salah satu hal yang penting, mengingat 

pembiayaan tender tersebut menggunakan 

anggaran daerah, sehingga pelaksanaannya 

haruslah tepat sasaran agar masyarakat daerah 

dapat segera merasakan manfaat dari pelaksanaan 

pekerjaan tender tersebut. Terlebih lagi jumlah 

pembiayaan yang tidak kecil yang berasal dari uang 

rakyat tentunya harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara optimal karena 

dalam hal ini menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Jalan Sp. Muncul – Pamulang – Pajajaran –

Otista merupakan jalan penghubung yang sangat 

mempengaruhi aktifitas masyarakat sekitar, yang 

  

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

 

Bahwa mengenai sasaran, kelancaran dan 

n pelaksanaan tenderpun tertuang juga 

dalam Angka 2, Dokumen Penawaran Teknis, yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar 

Dokumen Pengadaan yang telah diunduh oleh 

 

“Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 

Terima Pekerjaan (PHO) tidak melampaui 

  

pun dapat 

dikenakan sanksi apabila terlambat menyelesaikan 

pekerjaan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 

yang 

 

“… Penyedia Barang/Jasa yang terlambat 

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena 

kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketepatan 

u daripada pelaksanaan pekerjaan tender 

merupakan salah satu hal yang penting, mengingat 

pembiayaan tender tersebut menggunakan 

anggaran daerah, sehingga pelaksanaannya 

haruslah tepat sasaran agar masyarakat daerah 

sanaan 

pekerjaan tender tersebut. Terlebih lagi jumlah 

pembiayaan yang tidak kecil yang berasal dari uang 

rakyat tentunya harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara optimal karena 

dalam hal ini menyangkut hajat hidup orang 

– 

Otista merupakan jalan penghubung yang sangat 

mempengaruhi aktifitas masyarakat sekitar, yang 



 

15.8.5

  

halaman 388 dari 511

mana pada saat itu kondisi jalan tersebut rusak 

parah dan banyak masyarakat yang komplain akan 

kondisi tersebut.  --------------------------------

Sebagaimana hal terseb

Cucu Suhara, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen 

Provinsi Banten pada persidangan tanggal 29 

Agustus 2018, yang menyatakan: 

kebutuhan jalan di wilayah itu sangat parah 

sehingga perlu penanganan segera, karena banyak 

yang komplain dari pen

jalan tersebut dibutuhkan sesegera mungkin. 

Sehingga ketidaktepatan/keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan tender tersebut tentunya 

akan sangat merugikan masyarakat.”

15.8.5 Bahwa penyebab gugurnya ketiga peserta tender di 

atas merupakan hal yang sangat 

berkaitan dengan sasaran, kelancaran dan 

ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa. Persyaratan Pernyataan Tenaga Ahli 

siap bekerja penuh waktu guna menjamin agar 

Tenaga Ahli dapat fokus dan bekerja secara optimal 

pada pelaksanaan pekerjaan tender, mengingat 

tenaga ahli merupakan orang yang kompeten dalam 

bidangnya, sehingga pelaksanaan suatu Pengadaan 

Barang/Jasa akan sangat bergantung pada peran 

tenaga ahli. Kehadiran tenaga ahli pada saat 

pembuktian kualifikasipun g

tenaga ahli yang diusulkan oleh peserta tender 

memang benar-benar tersedia dan bebas tugas dari 

pekerjaan yang lain, sehingga mampu berkomitmen 

untuk bekerja penuh waktu pada pelaksanaan 

pekerjaan tender yang akan diselenggarakan. 

Kehadiran tenaga ahli pada saat pembuktian 

kualifikasipun bertujuan agar dapat menyesuaikan 

data tenaga ahli  yang diusulkan sesuai dengan 

ketersediaan tenaga ahli yang siap bekerja penuh 
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mana pada saat itu kondisi jalan tersebut rusak 

parah dan banyak masyarakat yang komplain akan 

-----------------------------------------  

Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Ir. 

ara, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen 

Provinsi Banten pada persidangan tanggal 29 

Agustus 2018, yang menyatakan: “karena 

kebutuhan jalan di wilayah itu sangat parah 

sehingga perlu penanganan segera, karena banyak 

yang komplain dari pengguna jalan. Maka perbaikan 

jalan tersebut dibutuhkan sesegera mungkin. 

Sehingga ketidaktepatan/keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan tender tersebut tentunya 

akan sangat merugikan masyarakat.” -----------------  

Bahwa penyebab gugurnya ketiga peserta tender di 

n hal yang sangat substansial

berkaitan dengan sasaran, kelancaran dan 

ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa. Persyaratan Pernyataan Tenaga Ahli 

siap bekerja penuh waktu guna menjamin agar 

Tenaga Ahli dapat fokus dan bekerja secara optimal 

a pelaksanaan pekerjaan tender, mengingat 

tenaga ahli merupakan orang yang kompeten dalam 

bidangnya, sehingga pelaksanaan suatu Pengadaan 

Barang/Jasa akan sangat bergantung pada peran 

tenaga ahli. Kehadiran tenaga ahli pada saat 

pembuktian kualifikasipun guna memastikan agar 

tenaga ahli yang diusulkan oleh peserta tender 

benar tersedia dan bebas tugas dari 

pekerjaan yang lain, sehingga mampu berkomitmen 

untuk bekerja penuh waktu pada pelaksanaan 

pekerjaan tender yang akan diselenggarakan. 

iran tenaga ahli pada saat pembuktian 

kualifikasipun bertujuan agar dapat menyesuaikan 

data tenaga ahli  yang diusulkan sesuai dengan 

ketersediaan tenaga ahli yang siap bekerja penuh 

 

mana pada saat itu kondisi jalan tersebut rusak 

parah dan banyak masyarakat yang komplain akan 

 

ikan oleh Ir. 

ara, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen 

Provinsi Banten pada persidangan tanggal 29 

“karena 

kebutuhan jalan di wilayah itu sangat parah 

sehingga perlu penanganan segera, karena banyak 

gguna jalan. Maka perbaikan 

jalan tersebut dibutuhkan sesegera mungkin. 

Sehingga ketidaktepatan/keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan tender tersebut tentunya 

 

Bahwa penyebab gugurnya ketiga peserta tender di 

substansial 

berkaitan dengan sasaran, kelancaran dan 

ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa. Persyaratan Pernyataan Tenaga Ahli 

siap bekerja penuh waktu guna menjamin agar 

Tenaga Ahli dapat fokus dan bekerja secara optimal 

a pelaksanaan pekerjaan tender, mengingat 

tenaga ahli merupakan orang yang kompeten dalam 

bidangnya, sehingga pelaksanaan suatu Pengadaan 

Barang/Jasa akan sangat bergantung pada peran 

tenaga ahli. Kehadiran tenaga ahli pada saat 

una memastikan agar 

tenaga ahli yang diusulkan oleh peserta tender 

benar tersedia dan bebas tugas dari 

pekerjaan yang lain, sehingga mampu berkomitmen 

untuk bekerja penuh waktu pada pelaksanaan 

pekerjaan tender yang akan diselenggarakan. 

iran tenaga ahli pada saat pembuktian 

kualifikasipun bertujuan agar dapat menyesuaikan 

data tenaga ahli  yang diusulkan sesuai dengan 

ketersediaan tenaga ahli yang siap bekerja penuh 



 

 
 

15.8.6
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waktu yang dimiliki oleh peserta tender, dan juga 

guna menghindari pemals

tersebut tercantum dalam Perka LKPP 14/2012 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi, Huruf B.3. sub tentang 

Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Satu 

Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin d.4) 

bagian Pembuktian Kualifikasi, yang berbunyi

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

pemalsuan data, peserta digugurkan …”

Kemudian ketentuan yang tercantum dalam Perka 

LKPP 14/2012 tersebut kembali dituangkan dalam 

halaman 11, Angka 17.5 Dokumen Kual

yang berbunyi: --------------------------------

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

pemalsuan data, peserta digugurkan …”

Persyaratan melampirkan Bukti Kepemilikan 

Peralatan yang sah juga merupakan komponen 

penting dalam menjamin pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa yang lancar dan tepat sasaran. 

Tidaklah akan ada artinya bila peran tenaga ahli 

tidak disertai dengan peralatan, mengingat tidak 

ada pekerjaan konstruksi yang dapat dikerjakan 

tanpa bantuan peralatan. Sehingga persyaratan 

melampirkan Bukti Kepemilikan Pera

sah agar dapat menjamin bahwa peralatan yang 

akan digunakan benar

penguasaan peserta tender guna menghindari hal

hal yang dapat menghambat pelaksanaan, dengan 

tujuan agar tercapainya pengadaan barang/jas

yang lancar dan tepat 

15.8.6 Bahwa berkaitan dengan 

perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi 

terhadap penyedia barang/jasa yang sudah pernah 

melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dalam 

dokumen kualifikasi tidak disebut secara jelas 

 

511 

SALINAN 

waktu yang dimiliki oleh peserta tender, dan juga 

guna menghindari pemalsuan data, yang mana hal 

tersebut tercantum dalam Perka LKPP 14/2012 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi, Huruf B.3. sub tentang 

Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Satu 

Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin d.4) 

tian Kualifikasi, yang berbunyi:  ----  

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

pemalsuan data, peserta digugurkan …”. -------------  

Kemudian ketentuan yang tercantum dalam Perka 

LKPP 14/2012 tersebut kembali dituangkan dalam 

halaman 11, Angka 17.5 Dokumen Kualifikasi, 

--------------------------------------------  

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

pemalsuan data, peserta digugurkan …”.  ------------  

Persyaratan melampirkan Bukti Kepemilikan 

Peralatan yang sah juga merupakan komponen 

penting dalam menjamin pelaksanaan pengadaan 

yang lancar dan tepat sasaran. 

Tidaklah akan ada artinya bila peran tenaga ahli 

tidak disertai dengan peralatan, mengingat tidak 

ada pekerjaan konstruksi yang dapat dikerjakan 

tanpa bantuan peralatan. Sehingga persyaratan 

melampirkan Bukti Kepemilikan Peralatan yang 

sah agar dapat menjamin bahwa peralatan yang 

akan digunakan benar-benar berada pada 

penguasaan peserta tender guna menghindari hal-

hal yang dapat menghambat pelaksanaan, dengan 

tujuan agar tercapainya pengadaan barang/jasa 

yang lancar dan tepat sasaran; -------------------------  

Bahwa berkaitan dengan ULP/Pokja ULP tidak 

perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi 

terhadap penyedia barang/jasa yang sudah pernah 

melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dalam 

dokumen kualifikasi tidak disebut secara jelas 

  

waktu yang dimiliki oleh peserta tender, dan juga 

uan data, yang mana hal 

tersebut tercantum dalam Perka LKPP 14/2012 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi, Huruf B.3. sub tentang 

Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Satu 

Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin d.4) 

 

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

 

Kemudian ketentuan yang tercantum dalam Perka 

LKPP 14/2012 tersebut kembali dituangkan dalam 

ifikasi, 

 

“Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan 

 

Persyaratan melampirkan Bukti Kepemilikan 

Peralatan yang sah juga merupakan komponen 

penting dalam menjamin pelaksanaan pengadaan 

yang lancar dan tepat sasaran. 

Tidaklah akan ada artinya bila peran tenaga ahli 

tidak disertai dengan peralatan, mengingat tidak 

ada pekerjaan konstruksi yang dapat dikerjakan 

tanpa bantuan peralatan. Sehingga persyaratan 

latan yang 

sah agar dapat menjamin bahwa peralatan yang 

benar berada pada 

-

hal yang dapat menghambat pelaksanaan, dengan 

a 

 

/Pokja ULP tidak 

perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi 

terhadap penyedia barang/jasa yang sudah pernah 

melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dalam 

dokumen kualifikasi tidak disebut secara jelas 



 

 

15.8.7

15.9 Tentang

Prosedur Evaluasi.

15.9.1

  

halaman 390 dari 511

dokumen apa yang tidak 

ULP/Pokja ULP. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dokumen yang tidak perlu diminta seharusnya 

adalah dokumen yang tidak berkaitan secara 

substansial dengan proses pelaksanaan pekerjaan 

tender, dalam hal ini legalitas perusahaan, yaitu: 

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), 

Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Kemampuan Dasar (KD), dll. 

Sehingga bilamana peserta tender tidak 

menunjukan dokumen tersebut, hal tersebut tidak 

berpotensi mengganggu kelancaran prose

pelaksanaan pekerjaan tender, mengingat peserta 

tender yang tidak perlu menunjukan semua 

dokumen adalah peserta tender yang sudah pernah 

mengikuti pekerjaan yang kompleksitasnya sama 

pada instansi berkaitan pada tahun sebelumnya, 

jadi legalitas peserta t

perlu diragukan keabsahannya

15.8.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator atas persekongkolan Para Terlapor 

dengan modus “ULP/Pokja

Pembuktian Kualifikasi” 

secara sah dan meyakinkan, maka harus di tolak.

Tentang ULP/Pokja Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

Prosedur Evaluasi. --------------------------------

15.9.1 Bahwa dalam LDP halaman 20, Angka 3, yang 

menyebutkan:  --------------------------------

“ULP/Pokja tidak konsisten dalam melakukan 

evaluasi teknis … inkonsistensi evaluasi tender 

terjadi pada Evaluasi Teknis Paket III dengan PT. 

Adhi Karya (Persero), Tbk. gugur karena alasan 

pengguguran Nilai Teknis di bawah ambang batas / 

passing grade kurang dari 60 (58,88)”
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dokumen apa yang tidak perlu diminta oleh 

/Pokja ULP. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dokumen yang tidak perlu diminta seharusnya 

adalah dokumen yang tidak berkaitan secara 

substansial dengan proses pelaksanaan pekerjaan 

tender, dalam hal ini legalitas perusahaan, yaitu: 

Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), 

Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Kemampuan Dasar (KD), dll. 

Sehingga bilamana peserta tender tidak 

menunjukan dokumen tersebut, hal tersebut tidak 

berpotensi mengganggu kelancaran proses 

pelaksanaan pekerjaan tender, mengingat peserta 

tender yang tidak perlu menunjukan semua 

dokumen adalah peserta tender yang sudah pernah 

mengikuti pekerjaan yang kompleksitasnya sama 

pada instansi berkaitan pada tahun sebelumnya, 

jadi legalitas peserta tender tersebut tidaklah lagi 

perlu diragukan keabsahannya; ------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator atas persekongkolan Para Terlapor 

/Pokja mengabaikan ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi” adalah tidak terbukti 

meyakinkan, maka harus di tolak. -  

/Pokja Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

-----------------------------------------------------  

Bahwa dalam LDP halaman 20, Angka 3, yang 

--------------------------------------------  

/Pokja tidak konsisten dalam melakukan 

evaluasi teknis … inkonsistensi evaluasi tender aquo 

terjadi pada Evaluasi Teknis Paket III dengan PT. 

Adhi Karya (Persero), Tbk. gugur karena alasan 

pengguguran Nilai Teknis di bawah ambang batas / 

passing grade kurang dari 60 (58,88)”.  ---------------  

 

perlu diminta oleh 

/Pokja ULP. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dokumen yang tidak perlu diminta seharusnya 

adalah dokumen yang tidak berkaitan secara 

substansial dengan proses pelaksanaan pekerjaan 

tender, dalam hal ini legalitas perusahaan, yaitu: 

Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), 

Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Kemampuan Dasar (KD), dll. 

Sehingga bilamana peserta tender tidak 

menunjukan dokumen tersebut, hal tersebut tidak 

s 

pelaksanaan pekerjaan tender, mengingat peserta 

tender yang tidak perlu menunjukan semua 

dokumen adalah peserta tender yang sudah pernah 

mengikuti pekerjaan yang kompleksitasnya sama 

pada instansi berkaitan pada tahun sebelumnya, 

ender tersebut tidaklah lagi 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator atas persekongkolan Para Terlapor 

mengabaikan ketentuan 

adalah tidak terbukti 

 

/Pokja Tidak Konsisten Dalam Menggunakan 

 

Bahwa dalam LDP halaman 20, Angka 3, yang 

 

/Pokja tidak konsisten dalam melakukan 

aquo 

terjadi pada Evaluasi Teknis Paket III dengan PT. 

Adhi Karya (Persero), Tbk. gugur karena alasan 

pengguguran Nilai Teknis di bawah ambang batas / 

 



 

 
 

15.9.2

15.9.3

halaman 391 dari 511

Penggunaan metode penilaian evaluasi teknis 

dengan ambang batas/

cara penilaian yang dibenarkan oleh peraturan. 

Metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur 

pada tahap evaluasi teknis dan harga 

dimungkinkan menggunakan penilaian ambang 

batas/passing grade, hal tersebut tercantum dalam 

Perka LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Nomor 7 

Bagian Metode Evaluasi Penawaran, Huruf b, 

Angka 1, Butir b).(3) sub bagian Metode Evaluasi 

Sistem Gugur pada tahap Evaluasi Teknis, yang 

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

“Bila menggunakan nila

dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) 

terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”

15.9.2 Bahwa nilai bobot untuk penggunaan metode 

ambang batas sistem gugur tercantum dalam 

Lembar Data Pemilihan/LDP, yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Standar Dokumen 

Pengadaan yang telah diunduh oleh peserta tender 

dan dijadikan acuan dalam mempersiapkan 

dokumen pada tahap proses tender, yaitu

“ [Ambang Batas Nilai Teknis]

a. ambang batas masing

1. Penguasaan Pelaksanaan Pekerjaan (50%)

2. Peralatan (20%)

3. Personal Inti (30%)

b. ambang batas total keseluruhan unsur

15.9.3 Bahwa pencantuman ambang batas sebagaimana 

yang disebutkan di atas, tanpa terkecuali tidak 

hanya pada Lembar Data Pemilihan/LDP Paket III, 

tapi juga pada Paket I, Paket II, dan Paket IV. 

Dengan kata lain, penggunaan ambang batas pada 

tahap penilaian teknis diterapkan pada seluruh 
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Penggunaan metode penilaian evaluasi teknis 

dengan ambang batas/passing grade merupakan 

cara penilaian yang dibenarkan oleh peraturan. 

Metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur 

pada tahap evaluasi teknis dan harga 

dimungkinkan menggunakan penilaian ambang 

, hal tersebut tercantum dalam 

14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Nomor 7 

Bagian Metode Evaluasi Penawaran, Huruf b, 

Angka 1, Butir b).(3) sub bagian Metode Evaluasi 

Sistem Gugur pada tahap Evaluasi Teknis, yang 

---------------------------------------------------  

“Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, 

dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) 

unsur teknis sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan”. ------  

Bahwa nilai bobot untuk penggunaan metode 

ambang batas sistem gugur tercantum dalam 

Pemilihan/LDP, yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Standar Dokumen 

Pengadaan yang telah diunduh oleh peserta tender 

dan dijadikan acuan dalam mempersiapkan 

pada tahap proses tender, yaitu:  ----------  

“ [Ambang Batas Nilai Teknis]  --------------------------  

masing-masing unsur: ------------  

Penguasaan Pelaksanaan Pekerjaan (50%); -  

Peralatan (20%); ---------------------------------  

Personal Inti (30%). ------------------------------  

g batas total keseluruhan unsur: 60”. ----  

Bahwa pencantuman ambang batas sebagaimana 

yang disebutkan di atas, tanpa terkecuali tidak 

Data Pemilihan/LDP Paket III, 

tapi juga pada Paket I, Paket II, dan Paket IV. 

Dengan kata lain, penggunaan ambang batas pada 

tahap penilaian teknis diterapkan pada seluruh 

  

Penggunaan metode penilaian evaluasi teknis 

merupakan 

cara penilaian yang dibenarkan oleh peraturan. 

Metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur 

pada tahap evaluasi teknis dan harga 

dimungkinkan menggunakan penilaian ambang 

, hal tersebut tercantum dalam 

14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Nomor 7 

Bagian Metode Evaluasi Penawaran, Huruf b, 

Angka 1, Butir b).(3) sub bagian Metode Evaluasi 

Sistem Gugur pada tahap Evaluasi Teknis, yang 

 

i ambang batas lulus, 

dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) 

unsur teknis sesuai dengan kriteria 

 

Bahwa nilai bobot untuk penggunaan metode 

ambang batas sistem gugur tercantum dalam 

Pemilihan/LDP, yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Standar Dokumen 

Pengadaan yang telah diunduh oleh peserta tender 

dan dijadikan acuan dalam mempersiapkan 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa pencantuman ambang batas sebagaimana 

yang disebutkan di atas, tanpa terkecuali tidak 

Data Pemilihan/LDP Paket III, 

tapi juga pada Paket I, Paket II, dan Paket IV. 

Dengan kata lain, penggunaan ambang batas pada 

tahap penilaian teknis diterapkan pada seluruh 



 

15.9.4

  

halaman 392 dari 511

paket tender. Bahkan pada Rapat 

Penjelasan/Aanwijzing

memberitahukan nilai ambang batas teknis yang 

tertuang dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

adalah 60%, yaitu dengan menjawab pertanyaan 

Nomor 2, yaitu:  --------------------------------

“Unsur penilaian/evaluasi menggunakan Sistem 

Gugur. Unsur Teknis sudah tercantum

Dokumen Pengadaan Barang

Penguasaan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Bobot 

50% ; 2) Peralatan dengan Bobot 20% ; dan 3) 

Personil dengan Bobot 30%. Nilai ambang teknis 

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa yaitu 60%”.

15.9.4 Bahwa keberadaan ambang

ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan/LDP juga 

telah diakui oleh Investigator dalam LDP halaman 

21, Angka 3, yang menyebutkan:

“… dalam hal evaluasi teknis menggunakan ambang 

batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus 

teknis apabila masing

total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas 

minimal yang ditetapkan dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP”.  --------------------------------

Mengingat penilaian evaluasi teknis harus mengacu 

pada dokumen pengadaan yang telah ditetapkan 

oleh ULP/Pokja, hal

LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Angka 7 

bagian Metode Evaluasi Penawaran, Huruf b, Angka 

1, butir b).(2), yang berbunyi

“Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan 

syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau 

diubah)”.  --------------------------------

  

511 

SALINAN 

paket tender. Bahkan pada Rapat 

Aanwijzing, ULP/Pokja ULP telah 

hukan nilai ambang batas teknis yang 

tertuang dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

adalah 60%, yaitu dengan menjawab pertanyaan 

-------------------------------------------  

“Unsur penilaian/evaluasi menggunakan Sistem 

Gugur. Unsur Teknis sudah tercantum dalam 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, seperti : 1) 

Penguasaan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Bobot 

50% ; 2) Peralatan dengan Bobot 20% ; dan 3) 

Personil dengan Bobot 30%. Nilai ambang teknis 

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa yaitu 60%”. ------------------  

Bahwa keberadaan ambang batas minimal yang 

ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan/LDP juga 

telah diakui oleh Investigator dalam LDP halaman 

21, Angka 3, yang menyebutkan: ----------------------  

“… dalam hal evaluasi teknis menggunakan ambang 

batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus 

la masing-masing unsur maupun nilai 

total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas 

minimal yang ditetapkan dalam Lembar Data 

------------------------------------------  

Mengingat penilaian evaluasi teknis harus mengacu 

pada dokumen pengadaan yang telah ditetapkan 

/Pokja, hal ini tercantum dalam Perka 

LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Angka 7 

bagian Metode Evaluasi Penawaran, Huruf b, Angka 

b).(2), yang berbunyi:  --------------------------  

“Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan 

syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau 

---------------------------------------------------  

 

paket tender. Bahkan pada Rapat 

/Pokja ULP telah 

hukan nilai ambang batas teknis yang 

tertuang dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

adalah 60%, yaitu dengan menjawab pertanyaan 

 

“Unsur penilaian/evaluasi menggunakan Sistem 

dalam 

/Jasa, seperti : 1) 

Penguasaan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Bobot 

50% ; 2) Peralatan dengan Bobot 20% ; dan 3) 

Personil dengan Bobot 30%. Nilai ambang teknis 

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen 

 

batas minimal yang 

ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan/LDP juga 

telah diakui oleh Investigator dalam LDP halaman 

 

“… dalam hal evaluasi teknis menggunakan ambang 

batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus 

masing unsur maupun nilai 

total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas 

minimal yang ditetapkan dalam Lembar Data 

 

Mengingat penilaian evaluasi teknis harus mengacu 

pada dokumen pengadaan yang telah ditetapkan 

ini tercantum dalam Perka 

LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Angka 7 

bagian Metode Evaluasi Penawaran, Huruf b, Angka 

 

“Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan 

syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau 

 



 

 
 

15.9.5

15.9.6

15.10 Tentang Adanya Pengaturan Penempatan Personil Inti.

15.10.1

halaman 393 dari 511

Maka kewajiban peserta tender untuk memenuhi 

ambang batas merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi untuk 

teknis. Melihat unsur

penilaian pada tahap penilaian teknis, penggunaan 

ambang batas tersebut oleh 

terselenggarakannya pekerjaan tender yang 

maksimal dan tepat sasaran, mengingat 

penguasaan pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan 

personal inti merupakan hal yang sangat krusial 

terhadap proses pelaksanaan pekerjaan tender;

15.9.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator atas persekongkolan Para Terlapor 

dengan modus “ULP

dalam menggunakan prosedur evaluasi” adalah 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sehingga harus di tolak

15.9.6 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dugaan 

Persekongkolan Tender yang dituduhkan 

Investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

“hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

pengadaan” adalah tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, sehingga harus ditolak.

Tentang Adanya Pengaturan Penempatan Personil Inti.

15.10.1 Bahwa berdasarkan LDP halaman 21

menyebutkan:  --------------------------------

“Berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi, pekerjaan 

pembangunan jalan merupakan pekerjaan yang 

umum dan bukan pekerjaan yang kompleks yang 

menuntut adanya persyaratan pendidikan yang 

tinggi (S2-Teknik Sipil). Pekerjaan pembangunan 

jalan, apakah jalan Kabupaten atau bahkan j

utama/Provinsi merupakan pekerjaan yang biasa. 

Yang dibutuhkan adalah Sertifikat Keahlian, 

sehingga kebutuhan pendidikan min. S2
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Maka kewajiban peserta tender untuk memenuhi 

ambang batas merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi untuk lolos pada tahap penilaian 

Melihat unsur-unsur yang menjadi 

penilaian pada tahap penilaian teknis, penggunaan 

ambang batas tersebut oleh ULP/Pokja guna 

terselenggarakannya pekerjaan tender yang 

maksimal dan tepat sasaran, mengingat 

sanaan pekerjaan, peralatan dan 

personal inti merupakan hal yang sangat krusial 

es pelaksanaan pekerjaan tender; ----  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator atas persekongkolan Para Terlapor 

ULP/Pokja ULP tidak konsisten 

dalam menggunakan prosedur evaluasi” adalah 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sehingga harus di tolak; ---------------------------------  

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dugaan 

Persekongkolan Tender yang dituduhkan 

Investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

adalah tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, sehingga harus ditolak. -----------------  

Tentang Adanya Pengaturan Penempatan Personil Inti. ---------  

Bahwa berdasarkan LDP halaman 21-22, yang 

--------------------------------------------  

rangan Ahli Konstruksi, pekerjaan 

pembangunan jalan merupakan pekerjaan yang 

umum dan bukan pekerjaan yang kompleks yang 

menuntut adanya persyaratan pendidikan yang 

Teknik Sipil). Pekerjaan pembangunan 

jalan, apakah jalan Kabupaten atau bahkan jalan 

utama/Provinsi merupakan pekerjaan yang biasa. 

Yang dibutuhkan adalah Sertifikat Keahlian, 

sehingga kebutuhan pendidikan min. S2-Teknik Sipil 

  

Maka kewajiban peserta tender untuk memenuhi 

ambang batas merupakan syarat mutlak yang 

os pada tahap penilaian 

unsur yang menjadi 

penilaian pada tahap penilaian teknis, penggunaan 

/Pokja guna 

terselenggarakannya pekerjaan tender yang 

maksimal dan tepat sasaran, mengingat 

sanaan pekerjaan, peralatan dan 

personal inti merupakan hal yang sangat krusial 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Investigator atas persekongkolan Para Terlapor 

en 

dalam menggunakan prosedur evaluasi” adalah 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dugaan 

Persekongkolan Tender yang dituduhkan 

Investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

adalah tidak terbukti secara sah dan 

 

 

22, yang 

 

rangan Ahli Konstruksi, pekerjaan 

pembangunan jalan merupakan pekerjaan yang 

umum dan bukan pekerjaan yang kompleks yang 

menuntut adanya persyaratan pendidikan yang 

Teknik Sipil). Pekerjaan pembangunan 

alan 

utama/Provinsi merupakan pekerjaan yang biasa. 

Yang dibutuhkan adalah Sertifikat Keahlian, 

Teknik Sipil 



 

15.10.2

15.10.3

  

halaman 394 dari 511

untuk General Super Intendent merupakan 

persyaratan yang terlalu tinggi”

Selanjutnya, dalam LDP halaman 22,

menyebutkan:  --------------------------------

“Berdasarkan pengakuan para Terlapor, diakui 

adanya persyaratan S2

Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kualifik

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

menang dalam tender 

menyiapkan 1 tim Personil Inti”

15.10.2 Bahwa pernyataan di atas yang menyebutkan 

“pendidikan S2-Teknik Sipil merupak

persyaratan yang terlalu tinggi”

dengan fakta yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam 

LDP halaman 5-14, pada seluruh paket yang 

ditenderkan (Paket I, Paket II, Paket III dan Paket 

IV), dari jumlah keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) 

peserta tender, ternyata hanya 6 (enam) peserta 

yang tidak mampu memenuhi persyaratan 

tersebut, yaitu : (i) PT Tassiajaya Abadi

Medan P JO. PT Bangun Pilar P; (iii)

Batu; (iv) Buana Global Mandiri

Armand Kesatria; da

Bila dihitung-hitung, jumlah tersebut tidak sampai 

30% (tiga puluh perseratus). Sehingga bukanlah 

merupakan persyaratan yang terlalu tinggi untuk 

dipenuhi, karena lebih dari 70% (tujuh puluh 

persen) peserta tender mampu memenu

15.10.3 Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, juga 

mengungkapkan bahwa persyaratan minimal 

tersebut masih merupakan hal yang wajar, 

sebagaimana kesaksian:

  

511 

SALINAN 

untuk General Super Intendent merupakan 

persyaratan yang terlalu tinggi”. ------------------------  

Selanjutnya, dalam LDP halaman 22, yang 

--------------------------------------------  

“Berdasarkan pengakuan para Terlapor, diakui 

adanya persyaratan S2-Teknik Sipil dan memiliki 

Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

banyak yang memiliki kualifikasi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

menang dalam tender a quo hanya mampu 

menyiapkan 1 tim Personil Inti”. ------------------------  

Bahwa pernyataan di atas yang menyebutkan 

Teknik Sipil merupakan 

persyaratan yang terlalu tinggi” adalah kontradiktif 

dengan fakta yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam 

14, pada seluruh paket yang 

ditenderkan (Paket I, Paket II, Paket III dan Paket 

IV), dari jumlah keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) 

ta tender, ternyata hanya 6 (enam) peserta 

yang tidak mampu memenuhi persyaratan 

, yaitu : (i) PT Tassiajaya Abadi; (ii) PT Galih 

Bangun Pilar P; (iii) PT Sumber 

Buana Global Mandiri; (v) PT Kebangkitan 

; dan (vi) PT Bengkalis Era Jaya. 

hitung, jumlah tersebut tidak sampai 

30% (tiga puluh perseratus). Sehingga bukanlah 

merupakan persyaratan yang terlalu tinggi untuk 

dipenuhi, karena lebih dari 70% (tujuh puluh 

eserta tender mampu memenuhinya; ------  

Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, juga 

mengungkapkan bahwa persyaratan minimal 

tersebut masih merupakan hal yang wajar, 

sebagaimana kesaksian: ---------------------------------  

 

untuk General Super Intendent merupakan 

 

yang 

 

“Berdasarkan pengakuan para Terlapor, diakui 

Teknik Sipil dan memiliki 

Sertifikat Keahlian/SKA Utama Jalan dan 

Manajemen Proyek untuk personil General Super 

Intendent merupakan hal yang sulit karena tidak 

asi tersebut, 

akibatnya paket personil yang diajukan terbatas 

bahkan 2 dari 3 pelaku usaha yang dinyatakan 

hanya mampu 

 

Bahwa pernyataan di atas yang menyebutkan 

an 

adalah kontradiktif 

dengan fakta yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam 

14, pada seluruh paket yang 

ditenderkan (Paket I, Paket II, Paket III dan Paket 

IV), dari jumlah keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) 

ta tender, ternyata hanya 6 (enam) peserta 

yang tidak mampu memenuhi persyaratan 

PT Galih 

PT Sumber 

PT Kebangkitan 

Bengkalis Era Jaya. 

hitung, jumlah tersebut tidak sampai 

30% (tiga puluh perseratus). Sehingga bukanlah 

merupakan persyaratan yang terlalu tinggi untuk 

dipenuhi, karena lebih dari 70% (tujuh puluh 

 

Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, juga 

mengungkapkan bahwa persyaratan minimal 

tersebut masih merupakan hal yang wajar, 

 



 

 
 

15.10.4

15.10.5

halaman 395 dari 511

a. I Putut Denia Utama, Manager Marketing 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk

pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018, di 

bawah sumpah, yang bersangkutan 

menerangkan: --------------------------------

“bahwa saksi menerangkan persyaratan Paket 

2015 tidak ada yang berat karena semua 

prosedur masih batas kewajaran dan di 

perusahaan memiliki tenaga ahli dengan title 

S2-Teknik Sipil berjumlah 3 (tiga) orang”

dan  --------------------------------

b. Edi Nurpadmo, Manager Proyek PT

(Persero), Tbk., pada persidangan tanggal 29 

Agustus 2018, di bawah sumpah, yang 

bersangkutan menerangkan:

“bahwa menurut saksi syarat

ditentukan oleh panitia dianggap masih batas 

kewajaran, begitu juga berkaitan dengan 

peralatan dan tenaga ahli”.

15.10.4 Dalam proses tender atau pengadaan barang/jasa, 

yang tidak diperbolehkan adalah menentukan 

kriteria atau persyaratan yang bersifat diskriminatif 

dengan pertimbangan yang tidak obyektif, sehingga 

mengakibatkan terhambatnya peserta lain unt

ikut terlibat dalam proses tender, yang hasilnya 

dapat dilihat bahwa hanya peserta tender tertentu 

yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. 

Namun tidak pada perkara 

peserta tender dapat memenuhi persyaratan yang 

disebutkan dalam LDP sebagai persyaratan yang 

terlalu tinggi. --------------------------------

15.10.5 Bahwa persyaratan pendidikan minimal S2

Sipil untuk posisi General Super Intendent 

bukanlah secara serta merta diadakan, melainkan 

sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, 

sebagaimana diungka
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I Putut Denia Utama, Manager Marketing 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., 

pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018, di 

bawah sumpah, yang bersangkutan 

----------------------------------------  

“bahwa saksi menerangkan persyaratan Paket 

2015 tidak ada yang berat karena semua 

prosedur masih batas kewajaran dan di 

perusahaan memiliki tenaga ahli dengan title 

Sipil berjumlah 3 (tiga) orang”; --------  

----------------------------------------------------  

mo, Manager Proyek PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk., pada persidangan tanggal 29 

Agustus 2018, di bawah sumpah, yang 

bersangkutan menerangkan: ----------------------  

“bahwa menurut saksi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh panitia dianggap masih batas 

kewajaran, begitu juga berkaitan dengan 

an tenaga ahli”. ------------------------  

Dalam proses tender atau pengadaan barang/jasa, 

yang tidak diperbolehkan adalah menentukan 

kriteria atau persyaratan yang bersifat diskriminatif 

dengan pertimbangan yang tidak obyektif, sehingga 

mengakibatkan terhambatnya peserta lain untuk 

ikut terlibat dalam proses tender, yang hasilnya 

dapat dilihat bahwa hanya peserta tender tertentu 

yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. 

Namun tidak pada perkara a quo, karena mayoritas 

peserta tender dapat memenuhi persyaratan yang 

LDP sebagai persyaratan yang 

----------------------------------------------  

Bahwa persyaratan pendidikan minimal S2-Teknik 

Sipil untuk posisi General Super Intendent 

bukanlah secara serta merta diadakan, melainkan 

sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, 

sebagaimana diungkapkan oleh kesaksian Ir. Cucu 

  

I Putut Denia Utama, Manager Marketing              

., 

pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018, di 

bawah sumpah, yang bersangkutan 

 

“bahwa saksi menerangkan persyaratan Paket 

2015 tidak ada yang berat karena semua 

prosedur masih batas kewajaran dan di 

perusahaan memiliki tenaga ahli dengan title 

  

 

Adhi Karya 

(Persero), Tbk., pada persidangan tanggal 29 

Agustus 2018, di bawah sumpah, yang 

 

syarat yang 

ditentukan oleh panitia dianggap masih batas 

kewajaran, begitu juga berkaitan dengan 

 

Dalam proses tender atau pengadaan barang/jasa, 

yang tidak diperbolehkan adalah menentukan 

kriteria atau persyaratan yang bersifat diskriminatif 

dengan pertimbangan yang tidak obyektif, sehingga 

uk 

ikut terlibat dalam proses tender, yang hasilnya 

dapat dilihat bahwa hanya peserta tender tertentu 

yang mampu memenuhi persyaratan tersebut. 

, karena mayoritas 

peserta tender dapat memenuhi persyaratan yang 

LDP sebagai persyaratan yang 

 

Teknik 

Sipil untuk posisi General Super Intendent 

bukanlah secara serta merta diadakan, melainkan 

sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, 

oleh kesaksian Ir. Cucu 



 

15.10.6

15.11 Tentang Adanya Pengaturan Penempatan Peralatan Utama.

15.11.1

15.11.2

  

halaman 396 dari 511

Suhara, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi 

Banten, pada persidangan tanggal 29 Agustus 

2018, yang bersangkutan menyatakan:

a. “kompleksitas cukup tinggi sehingga 

membutuhkan berpengalaman di bidang teknik 

S2 dan evaluasi diputus

b. “karena kompleksitasnya pekerjaan dan 

mengingat pula karakteristik wilayah sehingga 

dibutuhkan orang yang berpengalaman 

manajemen proyek, sehingga syarat S2 sangat 

relevan sebagai syarat”

c. “bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan 

syarat S2 dari 

direncanakan”. --------------------------------

15.10.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Persekongkolan Tender yang 

Investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

“adanya pengaturan penempatan personil 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sehingga harus ditolak.

Tentang Adanya Pengaturan Penempatan Peralatan Utama.

15.11.1 Bahwa modus persekongkolan berikutnya yang 

dituduhkan oleh investigator kepada para Terlapor 

adalah adanya pengaturan penempatan peralatan 

utama, dikutip dari LDP hlm. 24, angka 2, yang 

berbunyi, “berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku us

Peralatan Utama yang diajukan oleh masing

Terlapor dalam tender perkara 

15.11.2 Bahwa Peserta Tender yang hendak mengikuti 

tender wajib memiliki peralatan yang diperlukan, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa, 

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa wajib memenuhi per

berikut : e. memiliki sumber daya manusia, modal, 
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ara, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi 

Banten, pada persidangan tanggal 29 Agustus 

2018, yang bersangkutan menyatakan: ---------------  

“kompleksitas cukup tinggi sehingga 

membutuhkan berpengalaman di bidang teknik 

S2 dan evaluasi diputuskan bersama”; ---------  

“karena kompleksitasnya pekerjaan dan 

mengingat pula karakteristik wilayah sehingga 

dibutuhkan orang yang berpengalaman 

manajemen proyek, sehingga syarat S2 sangat 

sebagai syarat”; ---------------------------  

“bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan 

syarat S2 dari awal memang sudah 

---------------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

Persekongkolan Tender yang dituduhkan

Investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

“adanya pengaturan penempatan personil inti”

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sehingga harus ditolak. ----------------------------------  

Tentang Adanya Pengaturan Penempatan Peralatan Utama. ---  

Bahwa modus persekongkolan berikutnya yang 

dituduhkan oleh investigator kepada para Terlapor 

adalah adanya pengaturan penempatan peralatan 

utama, dikutip dari LDP hlm. 24, angka 2, yang 

“berdasarkan dokumen harga penawaran 

para Terlapor pelaku usaha, Penempatan Daftar 

Peralatan Utama yang diajukan oleh masing-masing 

Terlapor dalam tender perkara a quo adalah sama”.  

Bahwa Peserta Tender yang hendak mengikuti 

tender wajib memiliki peralatan yang diperlukan, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa, “Penyedia 

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : e. memiliki sumber daya manusia, modal, 

 

ara, M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi 

Banten, pada persidangan tanggal 29 Agustus 

 

“kompleksitas cukup tinggi sehingga 

membutuhkan berpengalaman di bidang teknik 

 

“karena kompleksitasnya pekerjaan dan 

mengingat pula karakteristik wilayah sehingga 

dibutuhkan orang yang berpengalaman 

manajemen proyek, sehingga syarat S2 sangat 

 

“bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan 

awal memang sudah 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

dituduhkan 

Investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

inti” 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

 

 

Bahwa modus persekongkolan berikutnya yang 

dituduhkan oleh investigator kepada para Terlapor 

adalah adanya pengaturan penempatan peralatan 

utama, dikutip dari LDP hlm. 24, angka 2, yang 

“berdasarkan dokumen harga penawaran 

aha, Penempatan Daftar 

masing 

 

Bahwa Peserta Tender yang hendak mengikuti 

tender wajib memiliki peralatan yang diperlukan, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) 

“Penyedia 

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan 

syaratan sebagai 

berikut : e. memiliki sumber daya manusia, modal, 



 

 
 

15.11.3

No 

1. Batching Plant
2. Bulldozer 100
3. Compressor 4000
4. Dump Truck
5. Dump Truck
6. Excavator 80
7. Generator Set
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peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

Pengadaan Barang/jasa”

perencanaan, PPK telah menyusun peralatan apa 

saja yang diperlukan, hal ini dapat dilihat dalam 

Perka LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, angka 3 

bagian Penyusunan dan Penetapan Rencana 

Pelaksanaan Pengadaan, huruf a, nomor 3 sub 

bagian Rancangan Kontrak, yang berbunyi

“PPK menyusun rancangan kontrak antara l

meliputi : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), 

pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, 

addendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan 

kewajiban para pihak, personil dan/atau peralatan 

penyedia, pembayaran kepada penyedia, 

pengawasan mutu, serta Syarat

Kontrak (SSKK)”. --------------------------------

15.11.3 Kemudian Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang 

telah disusun oleh PPK diserahkan kepada 

ULP/Pokja ULP sebagai bahan untuk menyusun 

Dokumen Pengadaan, sebagaimana tercantum 

dalam Perka LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata 

Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, 

nomor 3 bagian Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf b sub 

bagian Penetapan Rencana Pelaksanaan 

Pengadaan, angka 2), yaitu, 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada 

ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk 

menyusun Dokumen Pengadaan”

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam
Bulldozer 100-150 HP - 
Compressor 4000-6500 L/M 5.000,0-
Dump Truck 8 Ton 
Dump Truck 10 Ton 
Excavator 80-140 HP 0,9 M3 
Generator Set 135 KVA
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peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

Pengadaan Barang/jasa”. Sejak tahap 

perencanaan, PPK telah menyusun peralatan apa 

saja yang diperlukan, hal ini dapat dilihat dalam 

LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, angka 3 

bagian Penyusunan dan Penetapan Rencana 

Pelaksanaan Pengadaan, huruf a, nomor 3 sub 

ancangan Kontrak, yang berbunyi: ---------  

“PPK menyusun rancangan kontrak antara lain 

Syarat Umum Kontrak (SSUK), 

pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, 

addendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan 

kewajiban para pihak, personil dan/atau peralatan 

penyedia, pembayaran kepada penyedia, 

pengawasan mutu, serta Syarat-Syarat Khusus 

------------------------------------------  

Kemudian Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang 

telah disusun oleh PPK diserahkan kepada 

/Pokja ULP sebagai bahan untuk menyusun 

Dokumen Pengadaan, sebagaimana tercantum 

dalam Perka LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata 

ilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, 

nomor 3 bagian Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf b sub 

bagian Penetapan Rencana Pelaksanaan 

Pengadaan, angka 2), yaitu, “PPK menyerahkan 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada 

adaan sebagai bahan untuk 

menyusun Dokumen Pengadaan”. ----------------------  

Kapasitas 
Jumlah Alat 

Minimal (Unit) 

30,0 M3/Jam 1 
2 

- 2 
10 

 15 
 4 

135 KVA 2 

  

peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam 

. Sejak tahap 

perencanaan, PPK telah menyusun peralatan apa 

saja yang diperlukan, hal ini dapat dilihat dalam 

LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, angka 3 

bagian Penyusunan dan Penetapan Rencana 

Pelaksanaan Pengadaan, huruf a, nomor 3 sub 

 

ain 

Syarat Umum Kontrak (SSUK), 

pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, 

addendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan 

kewajiban para pihak, personil dan/atau peralatan 

penyedia, pembayaran kepada penyedia, 

Syarat Khusus 

 

Kemudian Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang 

telah disusun oleh PPK diserahkan kepada 

/Pokja ULP sebagai bahan untuk menyusun 

Dokumen Pengadaan, sebagaimana tercantum 

dalam Perka LKPP 14/2012, BAB III tentang Tata 

ilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, 

nomor 3 bagian Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf b sub 

bagian Penetapan Rencana Pelaksanaan 

“PPK menyerahkan 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada 

adaan sebagai bahan untuk 

 



 

8. Motor Grader >100 HP
9. Wheel Loader 1.0
10. Tandem Roller 6.8 T
11. Vibratory Roller 5
12. Water Tanker 3000
13. Concrete Pan Mixer
14. Concrete Breaker
15. Truk Mixer (Agitator)

15.11.4

15.11.5

15.11.6

  

halaman 398 dari 511

Motor Grader >100 HP - 
Wheel Loader 1.0-1.6 Ms 1,5 M3 
Tandem Roller 6.8 T 8,1 Ton 
Vibratory Roller 5-8 T 7,1 Ton 
Water Tanker 3000-4500 L 4.000 Liter
Concrete Pan Mixer 1.000 Liter
Concrete Breaker 20 M3/Jam
Truk Mixer (Agitator) 6 Ms 

15.11.4 Bahwa perihal kebutuhan minimal peralatan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dalam perkara 

dokumen kualifikasi dan juga dokumen penawaran 

yang telah diunduh oleh peserta

15.11.5 Bahkan Investigator

Peralatan Utama minimal yang diperlukan telah 

tercantum dalam dokumen pengadaan, hal ini 

dapat dilihat pada LDP hlm. 23, yang berbunyi

“Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara aquo 

telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan 

pada huruf (N) mengenai dokumen penawaran”

15.11.6 Jenis dan jumlah minimal peralatan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana tabel di atas adalah sama pada setiap 

paket (Paket I, Paket II, Paket III dan Paket IV) 

tanpa terkecuali. Setiap peserta tender diwajibkan 

mampu menyediakan peralatan tersebut. Maka 

menjadi hal yang beralasan

mengajukan jenis dan jumlah peralatan yang sama 

pada keempat paket tersebut, mengingat peralatan 

yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

Paket I sampai dengan Paket IV adalah sama, 

karena bila terjadi ketidaksesuaian antara perlata

yang ditawarkan oleh peserta tender dengan 

peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen 

pengadaan, maka otomatis tidak akan lolos, dan 

seyogianya setiap peserta tender pasti akan 

mengupayakan untuk menjadi pemenang tender. 

Dengan demikian, dapat dipastika
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4 
 4 
 4 
 4 

4.000 Liter 4 
1.000 Liter 1 
20 M3/Jam 1 

10 

Bahwa perihal kebutuhan minimal peralatan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa dalam perkara a quo tertuang dalam 

dokumen kualifikasi dan juga dokumen penawaran 

yang telah diunduh oleh peserta tender, yaitu: ------  

nvestigator pun mengakui Daftar 

Peralatan Utama minimal yang diperlukan telah 

tercantum dalam dokumen pengadaan, hal ini 

da LDP hlm. 23, yang berbunyi: ----  

“Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara aquo 

telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan 

pada huruf (N) mengenai dokumen penawaran”. -----  

Jenis dan jumlah minimal peralatan yang 

erlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana tabel di atas adalah sama pada setiap 

paket (Paket I, Paket II, Paket III dan Paket IV) 

tanpa terkecuali. Setiap peserta tender diwajibkan 

mampu menyediakan peralatan tersebut. Maka 

menjadi hal yang beralasan bila peserta tender 

mengajukan jenis dan jumlah peralatan yang sama 

pada keempat paket tersebut, mengingat peralatan 

yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

Paket I sampai dengan Paket IV adalah sama, 

karena bila terjadi ketidaksesuaian antara perlatan 

yang ditawarkan oleh peserta tender dengan 

peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen 

pengadaan, maka otomatis tidak akan lolos, dan 

seyogianya setiap peserta tender pasti akan 

mengupayakan untuk menjadi pemenang tender. 

Dengan demikian, dapat dipastikan seluruh peserta 

 

Bahwa perihal kebutuhan minimal peralatan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan 

tertuang dalam 

dokumen kualifikasi dan juga dokumen penawaran 

 

pun mengakui Daftar 

Peralatan Utama minimal yang diperlukan telah 

tercantum dalam dokumen pengadaan, hal ini 

 

“Bahwa Daftar Peralatan Utama minimal yang 

diperlukan dalam pembangunan jalan perkara aquo 

telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan 

 

Jenis dan jumlah minimal peralatan yang 

erlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana tabel di atas adalah sama pada setiap 

paket (Paket I, Paket II, Paket III dan Paket IV) 

tanpa terkecuali. Setiap peserta tender diwajibkan 

mampu menyediakan peralatan tersebut. Maka 

bila peserta tender 

mengajukan jenis dan jumlah peralatan yang sama 

pada keempat paket tersebut, mengingat peralatan 

yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

Paket I sampai dengan Paket IV adalah sama, 

n 

yang ditawarkan oleh peserta tender dengan 

peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen 

pengadaan, maka otomatis tidak akan lolos, dan 

seyogianya setiap peserta tender pasti akan 

mengupayakan untuk menjadi pemenang tender. 

n seluruh peserta 



 

 
 

15.11.7

Maka dugaan I

dengan modus “

utama”

sehingga harus ditolak.

15.12 Tentang Adanya Pengaturan Harga Penawaran.

15.12.1

Peserta

PT Adhi Karya (Persero), Tbk.
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero), Tbk.
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tender yang ingin memenangkan tender, terlepas 

tidak hanya para Terlapor, pasti akan 

mengupayakan semaksimal mungkin untuk 

mengajukan peralatan yang sesuai daftar peralatan 

minimal yang tercantum pada dokumen 

pengadaan; --------------------------------

15.11.7 Bahwa berdasarkan 

daftar peralatan minimal yang sama pada keempat 

paket perkara a quo

persekongkolan antar Terlapor, melainkan 

persyaratan yang harus dipenuh

dokumen pengadaan.

Maka dugaan Investigator atas pe

dengan modus “adanya pengaturan penempatan peralatan 

utama” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sehingga harus ditolak. --------------------------------

Tentang Adanya Pengaturan Harga Penawaran.

15.12.1 Bahwa tuduhan investigator terhadap Para Terlapor 

mengenai adanya pengaturan harga penawaran 

dapat dilihat pada LDP hlm. 24

terdapat tabel mengenai persentase penawaran 

terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Peserta Tender I 

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 94.00% 
PT Brantas Abipraya (Persero) 96.63% 
PT Hutama Karya (Persero) 97.36% 
PT Waskita Karya (Persero), Tbk. - 

Dalam tuduhan yang disangkakan, I

tidak menjelaskan pengaturan harga penawaran 

seperti apa yang dilakukan oleh Para Terlapor, 

karena pada dasarnya dalam mengikuti sebuah 

tender, setiap Peserta Tender pasti akan mengatur 

perhitungan penawaran dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor dan tentunya 

juga margin dalam memasukan harga penawaran 

agar dapat dikerjakan.

Bahwa karena kerancuan da

dipersangkakan Investigator, maka sudah 
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tender yang ingin memenangkan tender, terlepas 

tidak hanya para Terlapor, pasti akan 

mengupayakan semaksimal mungkin untuk 

mengajukan peralatan yang sesuai daftar peralatan 

ercantum pada dokumen 

-------------------------------------------------  

 uraian di atas, penempatan 

daftar peralatan minimal yang sama pada keempat 

a quo bukan merupakan bentuk 

persekongkolan antar Terlapor, melainkan 

persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan 

dokumen pengadaan. ------------------------------------  

nvestigator atas persekongkolan para Terlapor 

adanya pengaturan penempatan peralatan 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

-----------------------------------------------  

Tentang Adanya Pengaturan Harga Penawaran. ------------------  

Bahwa tuduhan investigator terhadap Para Terlapor 

engenai adanya pengaturan harga penawaran 

dapat dilihat pada LDP hlm. 24-25, yang mana 

terdapat tabel mengenai persentase penawaran 

p Harga Perkiraan Sendiri (HPS): -------------  

Tender II Tender III Tender IV 

97.86% 92.79% 98.45% 
98.73% 94.38% 97.27% 
94.92% 100.90% 99.27% 

- 107,02% 111.43% 

alam tuduhan yang disangkakan, Investigator 

menjelaskan pengaturan harga penawaran 

seperti apa yang dilakukan oleh Para Terlapor, 

karena pada dasarnya dalam mengikuti sebuah 

tender, setiap Peserta Tender pasti akan mengatur 

perhitungan penawaran dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor dan tentunya 

uga margin dalam memasukan harga penawaran 

agar dapat dikerjakan. -----------------------------------  

Bahwa karena kerancuan dalam dugaan yang 

nvestigator, maka sudah 

  

tender yang ingin memenangkan tender, terlepas 

tidak hanya para Terlapor, pasti akan 

mengupayakan semaksimal mungkin untuk 

mengajukan peralatan yang sesuai daftar peralatan 

ercantum pada dokumen 

 

uraian di atas, penempatan 

daftar peralatan minimal yang sama pada keempat 

bukan merupakan bentuk 

persekongkolan antar Terlapor, melainkan 

i berdasarkan 

 

rsekongkolan para Terlapor 

adanya pengaturan penempatan peralatan 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

 

 

Bahwa tuduhan investigator terhadap Para Terlapor 

engenai adanya pengaturan harga penawaran 

25, yang mana 

terdapat tabel mengenai persentase penawaran 

 

 

nvestigator 

menjelaskan pengaturan harga penawaran 

seperti apa yang dilakukan oleh Para Terlapor, 

karena pada dasarnya dalam mengikuti sebuah 

tender, setiap Peserta Tender pasti akan mengatur 

perhitungan penawaran dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor dan tentunya 

uga margin dalam memasukan harga penawaran 

 

lam dugaan yang 

nvestigator, maka sudah 



 

15.13 Tentang Adanya Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu.

15.13.1

15.13.2

15.13.3

15.13.4

  

halaman 400 dari 511

sepatunya tuduhan 

penawaran” adalah tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, sehingga harus ditolak.

Tentang Adanya Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu. --------------------------------

15.13.1 Bahwa dugaan atas perse

dituduhkan oleh Investigator kepada para Terlapor 

dapat dilihat dalam LDP hlm. 30, angka 3, 

menyebutkan : “Terlapor IV dalam Beri

Klarifikasi Teknis dan 

Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada 

paket Pembangunan Jalan Sp. Muncul 

Pajajaran – Otista”. Lalu dilan

hlm. 31, yaitu: “adanya pernyataan masing

dari Terlapor II s.d Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan kemenangan 

pada peserta tender yang memilih paket tertentu”

15.13.2 Lalu selanjutnya, masih pada LDP hlm. 30, 

menyebutkan, “bahwa proses klarifikasi dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang”

15.13.3 Bahwa sesungguhnya, Berita Acara Klarifikasi 

Teknis dan Harga yang dipermasalahkan 

investigator merupakan agenda yang biasa terjadi 

pada saat proses tender, dimana ketika itu Peserta 

Tender yang mengikuti tahap penawaran diundang 

untuk mengklarifikasi a

(kesaksian Djoko Soengkowo, selaku Estimator 

PT Brantas Abipraya (Persero), p

Oktober 2018); --------------------------------

15.13.4 Menurut keterangan Djoko Soengkowo pada 

persidangan 4 Oktober 2018, menyebutkan

a. “selama saksi mengikuti tender, selalu ada 

berita acara klarifika

b. “bahwa setiap tender, saksi selalu 

diikutsertakan untuk menghadiri klarifikasi”
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sepatunya tuduhan “adanya pengaturan harga 

adalah tidak terbukti secara sah dan 

sehingga harus ditolak. -----------------  

Tentang Adanya Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

-----------------------------------------------------------------  

Bahwa dugaan atas persekongkolan yang 

nvestigator kepada para Terlapor 

dapat dilihat dalam LDP hlm. 30, angka 3, 

“Terlapor IV dalam Berita Acara 

Klarifikasi Teknis dan Harga Nomor: …, menyatakan 

Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada 

paket Pembangunan Jalan Sp. Muncul – Pamulang –

. Lalu dilanjutkan dalam LDP 

“adanya pernyataan masing-masing 

lapor II s.d Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan kemenangan 

pada peserta tender yang memilih paket tertentu”; --  

selanjutnya, masih pada LDP hlm. 30, 

“bahwa proses klarifikasi dilakukan 

sebelum adanya penetapan pemenang”; --------------  

sesungguhnya, Berita Acara Klarifikasi 

Teknis dan Harga yang dipermasalahkan 

investigator merupakan agenda yang biasa terjadi 

pada saat proses tender, dimana ketika itu Peserta 

Tender yang mengikuti tahap penawaran diundang 

untuk mengklarifikasi analisa teknis dan harga 

Soengkowo, selaku Estimator 

Brantas Abipraya (Persero), pada persidangan 4 

--------------------------------------------  

Menurut keterangan Djoko Soengkowo pada 

gan 4 Oktober 2018, menyebutkan: ---------  

mengikuti tender, selalu ada 

berita acara klarifikasi”; dan------------------------  

“bahwa setiap tender, saksi selalu 

diikutsertakan untuk menghadiri klarifikasi”. ----  

 

“adanya pengaturan harga 

adalah tidak terbukti secara sah dan 

 

Tentang Adanya Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

 

kongkolan yang 

nvestigator kepada para Terlapor 

dapat dilihat dalam LDP hlm. 30, angka 3, 

ta Acara 

: …, menyatakan 

Tenaga Ahli dan Alat akan dipergunakan pada 

– 

jutkan dalam LDP 

masing 

lapor II s.d Terlapor IV memberikan 

konsekuensi gugur dan memberikan kemenangan 

 

selanjutnya, masih pada LDP hlm. 30, 

“bahwa proses klarifikasi dilakukan 

 

sesungguhnya, Berita Acara Klarifikasi 

Teknis dan Harga yang dipermasalahkan 

investigator merupakan agenda yang biasa terjadi 

pada saat proses tender, dimana ketika itu Peserta 

Tender yang mengikuti tahap penawaran diundang 

nalisa teknis dan harga 

Soengkowo, selaku Estimator                  

ada persidangan 4 

 

Menurut keterangan Djoko Soengkowo pada 

 

mengikuti tender, selalu ada 

 

“bahwa setiap tender, saksi selalu 

 



 

 
 

15.13.5

15.13.6
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Bahwa keterangan saksi di atas menunjukan 

kalau klarifikasi merupakan agenda yang lazim 

terjadi. Karena bila klar

yang illegal, untuk apa 

menuangkannya dalam berita acara dan 

mengundang secara resmi kepada seti

Peserta Tender yang diundang;

15.13.5 Terhadap acara klarifikasi, justru terdapat 

konsekuensi apabila pihak yang diundang tidak 

hadir, hal ini termaktub dalam Pasal 83 ayat (1) 

huruf i Perpres Pengadaan Barang/Jasa, yaitu

“Kelompok Kerja ULP menyatakan 

Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal 

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 

dan 2, setelah dilakukan evaluasi den

tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian 

kualifikasi”. Sehingga tidak ada alasan bagi Peserta 

Tender yang diundang klarifikasi untuk tidak 

menghadirinya; --------------------------------

15.13.6 Bahwa terkait dengan LDP hlm. 30 yang 

menyebutkan, “menyatakan Tenaga Ahli dan A

akan dipergunakan pada paket Pembangunan Jalan 

Sp. Muncul – Pamulang 

bukan merupakan bentuk persekongkolan, 

melainkan implementasi daripada Pa

Permen PU Nomor

Perubahan Kedua Peraturan

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan 

Jasa Konsultasi (selanjutnya disebut “Permen PU 

Standar & Pedoman Pengadaan”), yan

“Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan personil 

yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada 
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Bahwa keterangan saksi di atas menunjukan 

kalau klarifikasi merupakan agenda yang lazim 

terjadi. Karena bila klarifikasi merupakan hal 

yang illegal, untuk apa ULP/Pokja ULP 

menuangkannya dalam berita acara dan 

mengundang secara resmi kepada setiap 

Peserta Tender yang diundang; --------------------  

Terhadap acara klarifikasi, justru terdapat 

konsekuensi apabila pihak yang diundang tidak 

hadir, hal ini termaktub dalam Pasal 83 ayat (1) 

es Pengadaan Barang/Jasa, yaitu: 

“Kelompok Kerja ULP menyatakan 

Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: i. 

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 

dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja 

tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian 

Sehingga tidak ada alasan bagi Peserta 

Tender yang diundang klarifikasi untuk tidak 

--------------------------------------------  

Bahwa terkait dengan LDP hlm. 30 yang 

“menyatakan Tenaga Ahli dan Alat 

akan dipergunakan pada paket Pembangunan Jalan 

Pamulang – Pajajaran – Otista”, adalah 

bukan merupakan bentuk persekongkolan, 

melainkan implementasi daripada Pasal 6d ayat (3) 

Permen PU Nomor: 07/PRT/M/2014 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan 

Jasa Konsultasi (selanjutnya disebut “Permen PU 

Standar & Pedoman Pengadaan”), yang berbunyi: --  

“Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

konstruksi atau jasa konsultasi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan personil 

yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada 

  

Bahwa keterangan saksi di atas menunjukan 

kalau klarifikasi merupakan agenda yang lazim 

ifikasi merupakan hal 

/Pokja ULP 

menuangkannya dalam berita acara dan 

ap 

 

Terhadap acara klarifikasi, justru terdapat 

konsekuensi apabila pihak yang diundang tidak 

hadir, hal ini termaktub dalam Pasal 83 ayat (1) 

: 

“Kelompok Kerja ULP menyatakan 

: i. 

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 

gan sengaja 

tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian 

Sehingga tidak ada alasan bagi Peserta 

Tender yang diundang klarifikasi untuk tidak 

 

Bahwa terkait dengan LDP hlm. 30 yang 

lat 

akan dipergunakan pada paket Pembangunan Jalan 

adalah 

bukan merupakan bentuk persekongkolan, 

sal 6d ayat (3) 

: 07/PRT/M/2014 tentang 

Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan 

Jasa Konsultasi (selanjutnya disebut “Permen PU 

 

“Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

konstruksi atau jasa konsultasi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan personil 

yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada 



 

15.13.7

15.13.8

  

halaman 402 dari 511

masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang pada 1(sa

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur”

15.13.7 Bahwa praktek memilih salah 1 (satu) sebagaimana 

yang diuraikan di atas juga diamini oleh saksi Arif, 

selaku Manager Pemasaran & Teknis PT

Karya (Persero), pada persidangan 26 Juli 

2018:“bahwa saksi menerangkan, apabila ada 4 

(empat) paket pekerjaan, yang kemudian personil 

hanya 1 (satu) tetapi kami per

memenangkan 2 (dua) pekerjaan karena persoalan 

penawaran, namun karena personil kami hanya 1 

(satu), maka panitia akan meminta kami memilih 

salah 1 (satu), prakteknya seperti itu” 

I Putut Denia Sutama, selaku Manager Marketing, 

pada persidangan 8 Agustus 2018, dibawah 

sumpah menerangkan:

“bahwa saksi menerangkan jika berdasarkan 

pengalaman apabila tenaga ahli yang diajukan 

hanya 1 (satu) untuk beberapa pekerjaan, dan 

apabila kami memenangkan lebih dari 1 (satu) 

pekerjaan, maka pokja 

pekerjaan mana yang akan kami kerjakan”

15.13.8 Berdasarkan keterangan Peserta Tender yang 

menghadiri acara klarifikasi, bahwa yang 

bersangkutan tidak ada berinteraksi ataupun 

komunikasi dengan Peserta Tender lain, dan 

bahkan tidak mengetahui Peserta Tender mana saja 

yang menghadirinya, berikut kesaksiannya

a. Djoko Soengkowo, selaku Estimator 

PT Brantas Abipraya (Persero), 

persidangan 4 Oktober 2018
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masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang pada 1(satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur”. -------  

Bahwa praktek memilih salah 1 (satu) sebagaimana 

iuraikan di atas juga diamini oleh saksi Arif, 

u Manager Pemasaran & Teknis PT Nindya 

, pada persidangan 26 Juli 

“bahwa saksi menerangkan, apabila ada 4 

(empat) paket pekerjaan, yang kemudian personil 

hanya 1 (satu) tetapi kami perhitungan potensi 

memenangkan 2 (dua) pekerjaan karena persoalan 

penawaran, namun karena personil kami hanya 1 

(satu), maka panitia akan meminta kami memilih 

salah 1 (satu), prakteknya seperti itu” dan  -----------  

I Putut Denia Sutama, selaku Manager Marketing, 

persidangan 8 Agustus 2018, dibawah 

sumpah menerangkan: ----------------------------------  

“bahwa saksi menerangkan jika berdasarkan 

pengalaman apabila tenaga ahli yang diajukan 

hanya 1 (satu) untuk beberapa pekerjaan, dan 

apabila kami memenangkan lebih dari 1 (satu) 

pekerjaan, maka pokja meminta kami memilih 

pekerjaan mana yang akan kami kerjakan”. ---------  

Berdasarkan keterangan Peserta Tender yang 

menghadiri acara klarifikasi, bahwa yang 

bersangkutan tidak ada berinteraksi ataupun 

komunikasi dengan Peserta Tender lain, dan 

mengetahui Peserta Tender mana saja 

rinya, berikut kesaksiannya: ---------  

Soengkowo, selaku Estimator 

Brantas Abipraya (Persero), pada 

persidangan 4 Oktober 2018: ---------------------  

 

masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

tu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

 

Bahwa praktek memilih salah 1 (satu) sebagaimana 

iuraikan di atas juga diamini oleh saksi Arif, 

Nindya 

, pada persidangan 26 Juli 

“bahwa saksi menerangkan, apabila ada 4 

(empat) paket pekerjaan, yang kemudian personil 

hitungan potensi 

memenangkan 2 (dua) pekerjaan karena persoalan 

penawaran, namun karena personil kami hanya 1 

(satu), maka panitia akan meminta kami memilih 

 

I Putut Denia Sutama, selaku Manager Marketing, 

persidangan 8 Agustus 2018, dibawah 

 

“bahwa saksi menerangkan jika berdasarkan 

pengalaman apabila tenaga ahli yang diajukan 

hanya 1 (satu) untuk beberapa pekerjaan, dan 

apabila kami memenangkan lebih dari 1 (satu) 

meminta kami memilih 

 

Berdasarkan keterangan Peserta Tender yang 

menghadiri acara klarifikasi, bahwa yang 

bersangkutan tidak ada berinteraksi ataupun 

komunikasi dengan Peserta Tender lain, dan 

mengetahui Peserta Tender mana saja 

 

Soengkowo, selaku Estimator                        

pada 

 



 

 
 

15.13.9

15.13.10
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“bahwa sebelum menghadiri klarifikasi, saksi 

tidak ada berkomunikasi den

peserta lain”; --------------------------------

“bahwa saat menghadiri acara klarifikasi, saksi 

hanya berada pada 1 (satu) ruangan dengan

pokja, tidak ada peserta lain”

“bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan 

peserta lain yang menghadiri acar

b. Edi Nurpadmo, selaku Manager Proyek PT

Karya (Persero), Tbk., p

Agustus 2018: --------------------------------

“bahwa saksi menerangkan, jika tidak 

mengetahui siapa saja yang hadir atau 

diundang oleh Pokja untuk memberikan 

klarifikasi”. --------------------------------

15.13.9 Bahwa pada persidangan 4 Oktober 2018, 

Investigator sempat mempermasalahkan jadwal 

klarifikasi yang tidak tercantum dalam Jadwal 

Pelaksanaan Lelang, dimana kegiatan klarifikasi 

yang dilaksanakan pada 29 April 2015, tercantum 

agenda Upload Berita Acara Hasil Pelelanga

tanggal yang sama

Lelang; --------------------------------

15.13.10 Tidak tercantumnya acara klarifikasi dalam Jadwal 

Pelaksanaan Lelang adalah karena agenda tersebut 

yang bersifat tentatif, hal ini dapat dilihat pada 

Perka LKPP 14/2012 BAB III tentang Tata Cara 

Pemilihan Penyedia Konstruksi, huruf B.3. sub 

tentang Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi 

Metode Satu Samp

Gugur: --------------------------------

a. angka 8) bagian Evaluasi Teknis, poin d)

“apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal

yang kurang jelas atau merag

Kerja ULP melakukan klarifikasi

peserta”; --------------------------------
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“bahwa sebelum menghadiri klarifikasi, saksi 

berkomunikasi dengan pokja ataupun 

----------------------------------------------------  

“bahwa saat menghadiri acara klarifikasi, saksi 

hanya berada pada 1 (satu) ruangan dengan

pokja, tidak ada peserta lain”; dan ---------------  

“bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan 

peserta lain yang menghadiri acara klarifikasi”. 

Edi Nurpadmo, selaku Manager Proyek PT Adhi 

Karya (Persero), Tbk., pada persidangan 29 

---------------------------------------  

“bahwa saksi menerangkan, jika tidak 

mengetahui siapa saja yang hadir atau 

diundang oleh Pokja untuk memberikan 

-------------------------------------------  

persidangan 4 Oktober 2018, 

nvestigator sempat mempermasalahkan jadwal 

klarifikasi yang tidak tercantum dalam Jadwal 

Pelaksanaan Lelang, dimana kegiatan klarifikasi 

yang dilaksanakan pada 29 April 2015, tercantum 

agenda Upload Berita Acara Hasil Pelelangan di 

tanggal yang sama pada Jadwal Pelaksanaan 

------------------------------------------------------  

Tidak tercantumnya acara klarifikasi dalam Jadwal 

Pelaksanaan Lelang adalah karena agenda tersebut 

yang bersifat tentatif, hal ini dapat dilihat pada 

Perka LKPP 14/2012 BAB III tentang Tata Cara 

ihan Penyedia Konstruksi, huruf B.3. sub 

tentang Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi 

Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem 

------------------------------------------------------  

bagian Evaluasi Teknis, poin d): -------  

“apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal 

yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok 

Kerja ULP melakukan klarifikasi dengan 

----------------------------------------------  

  

“bahwa sebelum menghadiri klarifikasi, saksi 

gan pokja ataupun 

 

“bahwa saat menghadiri acara klarifikasi, saksi 

hanya berada pada 1 (satu) ruangan dengan 

 

“bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan 

 

Adhi 

ada persidangan 29 

 

“bahwa saksi menerangkan, jika tidak 

mengetahui siapa saja yang hadir atau 

diundang oleh Pokja untuk memberikan 

 

persidangan 4 Oktober 2018, 

nvestigator sempat mempermasalahkan jadwal 

klarifikasi yang tidak tercantum dalam Jadwal 

Pelaksanaan Lelang, dimana kegiatan klarifikasi 

yang dilaksanakan pada 29 April 2015, tercantum 

n di 

pada Jadwal Pelaksanaan 

 

Tidak tercantumnya acara klarifikasi dalam Jadwal 

Pelaksanaan Lelang adalah karena agenda tersebut 

yang bersifat tentatif, hal ini dapat dilihat pada 

Perka LKPP 14/2012 BAB III tentang Tata Cara 

ihan Penyedia Konstruksi, huruf B.3. sub 

tentang Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi 

ul Dengan Evaluasi Sistem 

 

 

hal 

ukan, Kelompok 

dengan 

 



 

15.13.11

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga

29 April 2015, Pukul 10:00

15.13.12

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

horizontal dengan modu

pada Paket Tertentu” 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

harus ditolak.
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b. angka 9) bagian Evaluasi Harga, poin b) sub 

bagian dilakukan evaluasi kewajaran harga 

dengan ketentuan sebagai berikut

(1) “klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, 

apabila ada koreksi/per

(2) “klarifikasi dalam hal penawaran komponen 

dalam negeri berbeda dibandingkan dengan 

perkiraan Kelompok Kerja ULP …”

(3) “klarifikasi kewajaran harga apabila harga 

penawaran di bawah 80% (delapan puluh 

perseratus) HPS …”

15.13.11 Bahwa agenda Upload 

Pelelangan dan Acara Klarifikasi sesungguhnya 

dilakukan di tenggang waktu yang berbeda 

meskipun berada pada tanggal yang sama, berik

uraiannya dalam bentuk tabel

Acara Klarifikasi Teknis dan Harga Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

29 April 2015, Pukul 10:00-16:00 29 April 2015 pukul 23:05 sampai 30 April 2015 
pukul 13:00 

15.13.12 Mengingat klarifikasi merupakan tahap akhir 

daripada evaluasi penawaran (evaluasi 

administrasi, teknis dan harga), hal yang wajar bila 

pembuatan Berita Acara 

dilakukan setelahnya. Karena Berita Acara Hasil 

Pelelangan berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi 

administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh 

Kelompok Kerja ULP (

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

Konstruksi, huruf B.3. sub tentang Pelelangan 

Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul 

Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin o bagian 

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

horizontal dengan modus “Adanya Penempatan Daftar Personil 

pada Paket Tertentu” yang dipersangkakan oleh I

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

harus ditolak. --------------------------------
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angka 9) bagian Evaluasi Harga, poin b) sub 

bagian dilakukan evaluasi kewajaran harga 

engan ketentuan sebagai berikut:---------------  

“klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, 

apabila ada koreksi/perubahan”; ------------  

“klarifikasi dalam hal penawaran komponen 

dalam negeri berbeda dibandingkan dengan 

perkiraan Kelompok Kerja ULP …”; dan -----  

“klarifikasi kewajaran harga apabila harga 

penawaran di bawah 80% (delapan puluh 

perseratus) HPS …”. ----------------------------  

Bahwa agenda Upload Berita Acara Hasil 

Pelelangan dan Acara Klarifikasi sesungguhnya 

dilakukan di tenggang waktu yang berbeda 

meskipun berada pada tanggal yang sama, berikut 

uraiannya dalam bentuk tabel: -------------------------  

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 

29 April 2015 pukul 23:05 sampai 30 April 2015 

Mengingat klarifikasi merupakan tahap akhir 

daripada evaluasi penawaran (evaluasi 

administrasi, teknis dan harga), hal yang wajar bila 

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan 

dilakukan setelahnya. Karena Berita Acara Hasil 

Pelelangan berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi 

administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh 

Kelompok Kerja ULP (vide, Perka LKPP 14/2012 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

onstruksi, huruf B.3. sub tentang Pelelangan 

Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul 

Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin o bagian 

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan); ----------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

“Adanya Penempatan Daftar Personil 

yang dipersangkakan oleh Investigator 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

-----------------------------------------------------------  

 

angka 9) bagian Evaluasi Harga, poin b) sub 

bagian dilakukan evaluasi kewajaran harga 

 

“klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, 

 

“klarifikasi dalam hal penawaran komponen 

dalam negeri berbeda dibandingkan dengan 

 

“klarifikasi kewajaran harga apabila harga 

penawaran di bawah 80% (delapan puluh 

 

Berita Acara Hasil 

Pelelangan dan Acara Klarifikasi sesungguhnya 

dilakukan di tenggang waktu yang berbeda 

ut 

 

29 April 2015 pukul 23:05 sampai 30 April 2015 

Mengingat klarifikasi merupakan tahap akhir 

daripada evaluasi penawaran (evaluasi 

administrasi, teknis dan harga), hal yang wajar bila 

Hasil Pelelangan 

dilakukan setelahnya. Karena Berita Acara Hasil 

Pelelangan berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi 

administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh 

Perka LKPP 14/2012 

BAB III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia 

onstruksi, huruf B.3. sub tentang Pelelangan 

Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul 

Dengan Evaluasi Sistem Gugur, poin o bagian 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

“Adanya Penempatan Daftar Personil 

nvestigator 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

 



 

 
 

15.14 Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 Paket 

Daftar Personil Dan Peralatan Untu

15.14.1

15.14.2

15.14.3

halaman 405 dari 511

Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 Paket 

Daftar Personil Dan Peralatan Untu

15.14.1 LDP halaman 32 menyebutkan, 

pelaksanaannya para peserta Terlapor tetap 

mengajukan Daftar Personil yang sama untuk paket 

tender lebih dari satu paket … Adanya fakta para 

Terlapor pelaku usaha tetap mengajukan Daftar 

Personil yang sama merupakan bentuk kesengajaan 

yang menimbulkan konsekuensi nyata, yaitu 

pengguguran pada paket tertentu … Adanya bentuk 

kesengajaan tersebut telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat peserta tender 

yang lolos Pra Kualifikasi sangat sedikit”.

15.14.2 Bahwa penawaran personil yang sama untuk 

beberapa paket adalah hal yang sangat 

dimungkinkan namun dengan konsekuensi 

tertentu, hal tersebut tercantum dalam Pasal 6d 

ayat (3) Permen PU Sta

yaitu:  --------------------------------

“Dalam hal Penyedia mengikuti 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan personil 

yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada 

masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

ditetapkan sebagai pemenang pada 1(satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur”

15.14.3 Bahwa berdasarkan ketentuan ter

penawaran personil yang sama pada beberapa 

paket adalah bukan perbuatan yang dilarang, hal 

tersebut juga senada dengan Dokumen Kualifikasi 

dan Dokumen Penawaran Teknis. Hal i

senada dengan kesaksian
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Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 Paket 

Daftar Personil Dan Peralatan Untuk 4 Paket Tender. -----------  

32 menyebutkan, “pada 

pelaksanaannya para peserta Terlapor tetap 

mengajukan Daftar Personil yang sama untuk paket 

tender lebih dari satu paket … Adanya fakta para 

Terlapor pelaku usaha tetap mengajukan Daftar 

ma merupakan bentuk kesengajaan 

yang menimbulkan konsekuensi nyata, yaitu 

pengguguran pada paket tertentu … Adanya bentuk 

kesengajaan tersebut telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat peserta tender 

yang lolos Pra Kualifikasi sangat sedikit”. ------------  

Bahwa penawaran personil yang sama untuk 

beberapa paket adalah hal yang sangat 

dimungkinkan namun dengan konsekuensi 

tertentu, hal tersebut tercantum dalam Pasal 6d 

ayat (3) Permen PU Standar & Pedoman Pengadaan, 

-------------------------------------------------------  

“Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan personil 

yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada 

masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

bagai pemenang pada 1(satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur”. -------  

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, 

penawaran personil yang sama pada beberapa 

paket adalah bukan perbuatan yang dilarang, hal 

tersebut juga senada dengan Dokumen Kualifikasi 

dan Dokumen Penawaran Teknis. Hal ini juga 

senada dengan kesaksian:  ------------------------------  

  

Tentang Adanya Kesengajaan Tetap Mengajukan 1 Paket 

 

“pada 

pelaksanaannya para peserta Terlapor tetap 

mengajukan Daftar Personil yang sama untuk paket 

tender lebih dari satu paket … Adanya fakta para 

Terlapor pelaku usaha tetap mengajukan Daftar 

ma merupakan bentuk kesengajaan 

yang menimbulkan konsekuensi nyata, yaitu 

pengguguran pada paket tertentu … Adanya bentuk 

kesengajaan tersebut telah memberikan dampak 

persaingan yang semu mengingat peserta tender 

 

Bahwa penawaran personil yang sama untuk 

beberapa paket adalah hal yang sangat 

dimungkinkan namun dengan konsekuensi 

tertentu, hal tersebut tercantum dalam Pasal 6d 

ndar & Pedoman Pengadaan, 

  

beberapa paket 

pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan personil 

yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan 

dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada 

masing paket pekerjaan, maka hanya dapat 

bagai pemenang pada 1(satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

 

sebut di atas, 

penawaran personil yang sama pada beberapa 

paket adalah bukan perbuatan yang dilarang, hal 

tersebut juga senada dengan Dokumen Kualifikasi 

ni juga 
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a. Arif, selaku Manager Pemasaran 

Nindya Karya (Persero), pada persidangan 26 

Juli 2018, di bawah sumpah menerangkan

“bahwa saksi menerangkan dalam proses Pra 

Kualifikasi tidak ada masalah 1 (satu) personil 

mengikut seluruh paket”

b. Ujang Effendi, selaku Manager Kualifik

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

pada persidangan 8 Agustus 20

sumpah menerangkan

“bahwa dalam dokumen pra kualifikasi tidak 

ada larangan untuk menggunakan tenaga ahli 

dan peralatan yang sama”

“bahwa dalam Proyek Banten 201

memasukan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama pada tahap pra kualifikasi terhadap 4 

(empat) proyek tersebut dikarenakan tidak 

dilarang dalam dokumen pra kualifikasi”

Namun dalam kedua dokumen tersebut 

terdapat persyaratan untuk melampirkan surat 

pernyataan yang berbunyi: 

pernyataan akan melaksanakan tugas secara 

penuh waktu sampai dengan akhir pekerjaan 

dan tidak melakukan rangkap tugas pada 

pekerjaan lain” 

Evaluasi Kualifikasi, huruf A, angka 12 

Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran 

Teknis angka 5). Adanya persyaratan membuat 

pernyataan tersebut bukan berarti tidak 

diperbolehkan menawarkan personil yang 

sama pada beberapa paket t

tidak adanya frasa yang secara tegas 

menyebutkan pelarangan tersebut. Bahkan 

pada Rapat Penjelasan

telah memberikan jawaban atas pertanya

nomor 4 (LDP hlm. 15), yaitu
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Arif, selaku Manager Pemasaran & Teknis PT. 

Nindya Karya (Persero), pada persidangan 26 

18, di bawah sumpah menerangkan: ----  

“bahwa saksi menerangkan dalam proses Pra 

Kualifikasi tidak ada masalah 1 (satu) personil 

mengikut seluruh paket”; dan ---------------------  

, selaku Manager Kualifikasi PT

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

pada persidangan 8 Agustus 2018, di bawah 

sumpah menerangkan: -----------------------------  

“bahwa dalam dokumen pra kualifikasi tidak 

ada larangan untuk menggunakan tenaga ahli 

dan peralatan yang sama”; dan -------------------  

“bahwa dalam Proyek Banten 2015, PT PP 

memasukan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama pada tahap pra kualifikasi terhadap 4 

(empat) proyek tersebut dikarenakan tidak 

dilarang dalam dokumen pra kualifikasi”. -------  

Namun dalam kedua dokumen tersebut 

terdapat persyaratan untuk melampirkan surat 

pernyataan yang berbunyi: “membuat 

pernyataan akan melaksanakan tugas secara 

penuh waktu sampai dengan akhir pekerjaan 

dan tidak melakukan rangkap tugas pada 

 (vide, Bab VIII. Tata Cara 

Evaluasi Kualifikasi, huruf A, angka 12 

Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran 

Teknis angka 5). Adanya persyaratan membuat 

pernyataan tersebut bukan berarti tidak 

diperbolehkan menawarkan personil yang 

sama pada beberapa paket tender, mengingat 

tidak adanya frasa yang secara tegas 

menyebutkan pelarangan tersebut. Bahkan 

Penjelasan/Aanwijzing, ULP/Pokja 

telah memberikan jawaban atas pertanyaan 

nomor 4 (LDP hlm. 15), yaitu: ---------------------  

 

& Teknis PT. 

Nindya Karya (Persero), pada persidangan 26 

 

“bahwa saksi menerangkan dalam proses Pra 

Kualifikasi tidak ada masalah 1 (satu) personil 

 

asi PT 

Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., 

18, di bawah 

 

“bahwa dalam dokumen pra kualifikasi tidak 

ada larangan untuk menggunakan tenaga ahli 

 

5, PT PP 

memasukan tenaga ahli dan peralatan yang 

sama pada tahap pra kualifikasi terhadap 4 

(empat) proyek tersebut dikarenakan tidak 

 

Namun dalam kedua dokumen tersebut 

terdapat persyaratan untuk melampirkan surat 

“membuat 

pernyataan akan melaksanakan tugas secara 

penuh waktu sampai dengan akhir pekerjaan 

dan tidak melakukan rangkap tugas pada 

Bab VIII. Tata Cara 

Evaluasi Kualifikasi, huruf A, angka 12 

Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran 

Teknis angka 5). Adanya persyaratan membuat 

pernyataan tersebut bukan berarti tidak 

diperbolehkan menawarkan personil yang 

ender, mengingat 

tidak adanya frasa yang secara tegas 

menyebutkan pelarangan tersebut. Bahkan 

/Pokja 

an 
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“Usulan personil diserahkan kepada masing

masing peserta lelang. Apabila peserta 

mempunyai tujuan untuk memenangkan paket 

pekerjaan lebih dari satu paket, maka personil 

tidak boleh sama di paket lain, karena setiap 

personil dipersyaratkan dalam dokumen 

pengadaan untuk membuat Surat Pernyataan 

Bekerja Penuh Waktu dan tidak rangkap 

jabatan”. --------------------------------

15.14.4 Bahwa berdasarkan jawaban dari 

secara jelas diuraikan bahwa penempatan personil 

tidak boleh sama diperuntukkan bagi peserta 

tender yang bertujuan memenangkan paket 

pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket, 

kontradiktif, bagi peserta tender yang tidak 

berkeinginan memenangkan lebih dari 1 (satu) 

paket tender, tidak ada larangan bagi mereka 

untuk menawarkan personil yang sama pada 

beberapa paket yang berbeda. Berkaitan dengan PT

Brantas Abipraya (P

pengajuan 1 (satu) nama personil Darwis Akhmad 

pada keempat paket perkara 

ketersediaan Tenaga Ahli Site Manager

bebas tugas hanyalah Darwis Akhmad seorang. 

Dalam hal ini, Terlapor IV menyadari b

bersangkutan hanya memiliki kemungkinan untuk 

memenangkan 1 (satu) paket tender mengingat 

ketersediaan tenaga ahli tersebut, namun dalam 

logika sederhana tender, lebih baik mengikuti 

keempat tender dibandingkan hanya 1 (satu), 

karena tentunya aka

menang, meskipun hanya 1 (satu) paket tender. 

Sebagai contoh, bila Terlapor IV hanya mengikuti 

Paket I atau Paket II ataupun Paket IV saja, tidak 

mungkin yang bersangkutan akan menang. Hal ini 

juga dituturkan oleh Prof. Ir. Agus T
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“Usulan personil diserahkan kepada masing-

ng peserta lelang. Apabila peserta 

mempunyai tujuan untuk memenangkan paket 

pekerjaan lebih dari satu paket, maka personil 

tidak boleh sama di paket lain, karena setiap 

personil dipersyaratkan dalam dokumen 

pengadaan untuk membuat Surat Pernyataan 

Penuh Waktu dan tidak rangkap 

----------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan jawaban dari ULP/Pokja, 

secara jelas diuraikan bahwa penempatan personil 

tidak boleh sama diperuntukkan bagi peserta 

tender yang bertujuan memenangkan paket 

pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket, maka secara 

kontradiktif, bagi peserta tender yang tidak 

berkeinginan memenangkan lebih dari 1 (satu) 

paket tender, tidak ada larangan bagi mereka 

untuk menawarkan personil yang sama pada 

ng berbeda. Berkaitan dengan PT

Brantas Abipraya (Persero), selaku Terlapor IV, 

pengajuan 1 (satu) nama personil Darwis Akhmad 

pada keempat paket perkara aquo didasari karena 

ketersediaan Tenaga Ahli Site Manager yang sedang 

bebas tugas hanyalah Darwis Akhmad seorang. 

Dalam hal ini, Terlapor IV menyadari bahwa yang 

bersangkutan hanya memiliki kemungkinan untuk 

memenangkan 1 (satu) paket tender mengingat 

ketersediaan tenaga ahli tersebut, namun dalam 

logika sederhana tender, lebih baik mengikuti 

keempat tender dibandingkan hanya 1 (satu), 

karena tentunya akan meningkatkan persentase 

menang, meskipun hanya 1 (satu) paket tender. 

Sebagai contoh, bila Terlapor IV hanya mengikuti 

Paket I atau Paket II ataupun Paket IV saja, tidak 

mungkin yang bersangkutan akan menang. Hal ini 

juga dituturkan oleh Prof. Ir. Agus Taufik Mulyono, 

  

-

ng peserta lelang. Apabila peserta 

mempunyai tujuan untuk memenangkan paket 

pekerjaan lebih dari satu paket, maka personil 

tidak boleh sama di paket lain, karena setiap 

personil dipersyaratkan dalam dokumen 

pengadaan untuk membuat Surat Pernyataan 

Penuh Waktu dan tidak rangkap 

 

/Pokja, 

secara jelas diuraikan bahwa penempatan personil 

tidak boleh sama diperuntukkan bagi peserta 

tender yang bertujuan memenangkan paket 

maka secara 

kontradiktif, bagi peserta tender yang tidak 

berkeinginan memenangkan lebih dari 1 (satu) 

paket tender, tidak ada larangan bagi mereka 

untuk menawarkan personil yang sama pada 

ng berbeda. Berkaitan dengan PT 

ersero), selaku Terlapor IV, 

pengajuan 1 (satu) nama personil Darwis Akhmad 

didasari karena 

yang sedang 

bebas tugas hanyalah Darwis Akhmad seorang. 

ahwa yang 

bersangkutan hanya memiliki kemungkinan untuk 

memenangkan 1 (satu) paket tender mengingat 

ketersediaan tenaga ahli tersebut, namun dalam 

logika sederhana tender, lebih baik mengikuti 

keempat tender dibandingkan hanya 1 (satu), 

n meningkatkan persentase 

menang, meskipun hanya 1 (satu) paket tender. 

Sebagai contoh, bila Terlapor IV hanya mengikuti 

Paket I atau Paket II ataupun Paket IV saja, tidak 

mungkin yang bersangkutan akan menang. Hal ini 

aufik Mulyono, 



 

15.14.5

15.14.6

15.15 Tentang Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

Penawaran Terendah.

15.15.1
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dalam kesaksiannya selaku Ahli Jalan, pada 

persidangan 9 Oktober 2018 : 

bahwa kontraktor dalam 5 paket menawar  dan 

memasang nama tenaga ahli si A di paket X dan 

digunakan di paket yang lainnya lagi, apakah boleh, 

hal itu boleh saja apabila spekulasi judi, karena 

belum tentu menang dan lagi pulah itu masih dalam 

satu perusahaan, tetapi apabila menang tidak boleh, 

misalnya Hutama Karya (saya minta maaf kenapa 

menggunakan nama Hutama Karya “karena saya 

pernah bekerja disana”) 

tenaga ahli sama, maka tidak boleh harus dipilih 

salah satu paket pekerjaan yang akan dikerjakan”

15.14.5 Mengingat kecilnya kemungkinan menang pada 

sebuah tender karena persaingan yang semakin 

sengit, dapat dilihat dilhat dari kesaksian 

Prabowo, selaku Senior Manager PT

Infratecno, pada persidangan 26 Juli 2018, yang 

menyebutkan: “saksi menerangkan, untuk 

mendapatkan 8 (delapan) paket pekerjaan paling 

tidak harus mengikuti 100 (seratus) paket pekerjaan 

yang mana peluang men

bahkan 5 %, karena persaingan untuk saat ini 

sangat sulit”.  --------------------------------

15.14.6 Berdasarkan uraian d

atas persekongkolan yang dipersangkakan kepada 

Para Terlapor dengan modus

Tetap Mengajukan 1 paket Dafta

Peralatan Untuk 4 Paket Tender”

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

harus di Tolak. --------------------------------

Tentang Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

Penawaran Terendah. --------------------------------

15.15.1 Bahwa menurut ketentuan peraturan yang berlaku, 

telah ditetapkan sebab
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dalam kesaksiannya selaku Ahli Jalan, pada 

persidangan 9 Oktober 2018 : “Ahli menerangkan 

bahwa kontraktor dalam 5 paket menawar  dan 

memasang nama tenaga ahli si A di paket X dan 

digunakan di paket yang lainnya lagi, apakah boleh, 

oleh saja apabila spekulasi judi, karena 

belum tentu menang dan lagi pulah itu masih dalam 

satu perusahaan, tetapi apabila menang tidak boleh, 

misalnya Hutama Karya (saya minta maaf kenapa 

menggunakan nama Hutama Karya “karena saya 

pernah bekerja disana”) menang 2 paket dan nama 

tenaga ahli sama, maka tidak boleh harus dipilih 

salah satu paket pekerjaan yang akan dikerjakan”.  

Mengingat kecilnya kemungkinan menang pada 

sebuah tender karena persaingan yang semakin 

sengit, dapat dilihat dilhat dari kesaksian Nanang 

abowo, selaku Senior Manager PT Conbloc 

Infratecno, pada persidangan 26 Juli 2018, yang 

“saksi menerangkan, untuk 

mendapatkan 8 (delapan) paket pekerjaan paling 

tidak harus mengikuti 100 (seratus) paket pekerjaan 

yang mana peluang menangnya hanya 8 % atau 

bahkan 5 %, karena persaingan untuk saat ini 

----------------------------------------------  

Berdasarkan uraian di atas, dugaan Investigator 

atas persekongkolan yang dipersangkakan kepada 

Para Terlapor dengan modus “Adanya Kesengajaan 

Tetap Mengajukan 1 paket Daftar Personil dan 

Peralatan Untuk 4 Paket Tender” adalah tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

--------------------------------------------  

Tentang Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

-------------------------------------------------  

Bahwa menurut ketentuan peraturan yang berlaku, 

sebab-sebab seseorang atau 

 

dalam kesaksiannya selaku Ahli Jalan, pada 

“Ahli menerangkan 

bahwa kontraktor dalam 5 paket menawar  dan 

memasang nama tenaga ahli si A di paket X dan 

digunakan di paket yang lainnya lagi, apakah boleh, 

oleh saja apabila spekulasi judi, karena 

belum tentu menang dan lagi pulah itu masih dalam 

satu perusahaan, tetapi apabila menang tidak boleh, 

misalnya Hutama Karya (saya minta maaf kenapa 

menggunakan nama Hutama Karya “karena saya 

menang 2 paket dan nama 

tenaga ahli sama, maka tidak boleh harus dipilih 

 

Mengingat kecilnya kemungkinan menang pada 

sebuah tender karena persaingan yang semakin 

Nanang 

Conbloc 

Infratecno, pada persidangan 26 Juli 2018, yang 

“saksi menerangkan, untuk 

mendapatkan 8 (delapan) paket pekerjaan paling 

tidak harus mengikuti 100 (seratus) paket pekerjaan 

angnya hanya 8 % atau 

bahkan 5 %, karena persaingan untuk saat ini 

 

nvestigator 

atas persekongkolan yang dipersangkakan kepada 

“Adanya Kesengajaan 

r Personil dan 

adalah tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga 

 

Tentang Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

 

Bahwa menurut ketentuan peraturan yang berlaku, 

sebab seseorang atau 
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Peserta Tender dapat melakuk

berdasarkan: --------------------------------

Pasal 81 ayat (1) Perpres Pengadaa

yang menyebutkan: --------------------------------

“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen 

kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, 

baik secara sendiri maupun bersama

peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan 

secara tertulis apabila menemukan

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan pr

yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, dan 

yang telah ditetapkan dala

Pengadaan Barang/Jasa

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan 

terjadinya persaingan yang tidak sehat

dan/atau --------------------------------

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh 

Kelompok Kerja ULP dan

berwenang lainnya”

Selanjutnya, ketentuan yang sama juga tertuang 

dalam Perka LKPP 14/2012.

15.15.2 Bahwa dalam perkara 

III adalah penawar harga terendah kedua 

(PT. Brantas Abipraya (Persero), ka

ini penawar harga terendah pertama (PT

(Persero), Tbk.) telah gugur pada tahap evaluasi 

teknis yang disebabkan tidak mampu memenuhi 

ambang batas yang telah ditetapkan dalam 

dokumen pengadaan. Hal ini menyebabkan 

PT Brantas Abipraya (Persero) selaku penawar 

harga terendah kedua secara otomatis menjadi 

penawar harga terendah pertama yang juga telah 

memenuhi segala persyaratan dan lolos pada tah

evaluasi teknis, sehingga PT

(Persero) sangatlah p

pemenang; --------------------------------
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Peserta Tender dapat melakukan sanggahan, yaitu 

-----------------------------------------------  

Pasal 81 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa, 

---------------------------------------  

“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen 

kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, 

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 

peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan 

apabila menemukan: --------------------  

penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur 

yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, dan 

yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa; ---------------------------  

adanya rekayasa yang mengakibatkan 

nya persaingan yang tidak sehat; 

----------------------------------------------  

adanya penyalahgunaan wewenang oleh 

Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang 

berwenang lainnya”. ---------------------------------  

Selanjutnya, ketentuan yang sama juga tertuang 

dalam Perka LKPP 14/2012. ----------------------------  

Bahwa dalam perkara a quo, pemenang pada Paket 

III adalah penawar harga terendah kedua 

(PT. Brantas Abipraya (Persero), karena dalam hal 

awar harga terendah pertama (PT Adhi Karya 

Tbk.) telah gugur pada tahap evaluasi 

teknis yang disebabkan tidak mampu memenuhi 

ambang batas yang telah ditetapkan dalam 

daan. Hal ini menyebabkan 

Brantas Abipraya (Persero) selaku penawar 

harga terendah kedua secara otomatis menjadi 

penawar harga terendah pertama yang juga telah 

memenuhi segala persyaratan dan lolos pada tahap 

evaluasi teknis, sehingga PT Brantas Abipraya 

(Persero) sangatlah pantas ditetapkan sebagai 

-------------------------------------------------  

  

an sanggahan, yaitu 

 

n Barang/Jasa, 

 

“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen 

kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, 

sama dengan 

peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan 

 

osedur 

yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, dan 

m Dokumen 

 

adanya rekayasa yang mengakibatkan 

; 

 

adanya penyalahgunaan wewenang oleh 

/atau Pejabat yang 

 

Selanjutnya, ketentuan yang sama juga tertuang 

 

, pemenang pada Paket 

III adalah penawar harga terendah kedua                     

rena dalam hal 

Adhi Karya 

Tbk.) telah gugur pada tahap evaluasi 

teknis yang disebabkan tidak mampu memenuhi 

ambang batas yang telah ditetapkan dalam 

daan. Hal ini menyebabkan                   

Brantas Abipraya (Persero) selaku penawar 

harga terendah kedua secara otomatis menjadi 

penawar harga terendah pertama yang juga telah 

ap 

Brantas Abipraya 

antas ditetapkan sebagai 

 



 

15.15.3

15.15.4
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15.15.3 Bahwa terkait Paket IV, PT

(Persero) yang menjadi penawar harga terendah 

pertama namun tidak menang dan tidak 

mengajukan sanggah adalah karena yang 

bersangkutan telah membuat surat pernyataan 

pada tahap klarifikasi untuk menempatkan 

personil pada Paket III (

mengingat ketersediaan Tenaga Ahli 

hanya tersisa 1 (satu), yang mana hal ini 

merupakan mandat daripada Pasal 6d ayat (3) 

Permen PU Standar dan Pedoman Pengadaan, dan 

juga Peserta Tender telah berkomitmen dalam 

proses tender dengan

untuk menempatkan tenaga ahli secara penuh 

waktu dan tidak rangkap jabatan. Jadi tidak akan 

ada gunanya juga bagi Terlapor IV untuk 

melakukan sanggah, karena memang tidak 

memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk 

memenangkan tender lebih dari 1 (satu) paket;

15.15.4 Merujuk pada Pasal 81 ayat (1) Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa, tidak ditemukannya hubungan 

kausalitas yang dapat dijadikan dasar landasan 

bagi PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT

Karya (Persero), Tbk. untuk melakukan sang

karena tidak adanya penyimpangan terhadap 

ketentuan, rekayasa dan penyalahgunaan 

wewenang oleh 

penyelenggaraan proses tender yang sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa sanggah merupakan hak bagi setiap Peser

Tender yang merasa dirugikan akibat sebab

tertentu, yang mana bila tidak dilaksanakannya 

hak tersebut juga tidak menimbulkan konsekuensi 

apa-apa, sebagaimana 
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Bahwa terkait Paket IV, PT Brantas Abipraya 

(Persero) yang menjadi penawar harga terendah 

pertama namun tidak menang dan tidak 

mengajukan sanggah adalah karena yang 

bersangkutan telah membuat surat pernyataan 

pada tahap klarifikasi untuk menempatkan 

personil pada Paket III (vide, LDP hlm. 31), 

mengingat ketersediaan Tenaga Ahli Site Manager

hanya tersisa 1 (satu), yang mana hal ini 

merupakan mandat daripada Pasal 6d ayat (3) 

Permen PU Standar dan Pedoman Pengadaan, dan 

juga Peserta Tender telah berkomitmen dalam 

proses tender dengan membuat surat pernyataan 

untuk menempatkan tenaga ahli secara penuh 

waktu dan tidak rangkap jabatan. Jadi tidak akan 

ada gunanya juga bagi Terlapor IV untuk 

melakukan sanggah, karena memang tidak 

memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk 

r lebih dari 1 (satu) paket; -----  

pada Pasal 81 ayat (1) Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa, tidak ditemukannya hubungan 

kausalitas yang dapat dijadikan dasar landasan 

rantas Abipraya (Persero) dan PT Adhi 

Karya (Persero), Tbk. untuk melakukan sanggahan, 

karena tidak adanya penyimpangan terhadap 

ketentuan, rekayasa dan penyalahgunaan 

wewenang oleh ULP/Pokja, melainkan 

penyelenggaraan proses tender yang sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. --------------  

Bahwa sanggah merupakan hak bagi setiap Peserta 

Tender yang merasa dirugikan akibat sebab-sebab 

tertentu, yang mana bila tidak dilaksanakannya 

hak tersebut juga tidak menimbulkan konsekuensi 

apa, sebagaimana keterangan ahli: ---------------  

 

Brantas Abipraya 

(Persero) yang menjadi penawar harga terendah 

pertama namun tidak menang dan tidak 

mengajukan sanggah adalah karena yang 

bersangkutan telah membuat surat pernyataan 

pada tahap klarifikasi untuk menempatkan 

DP hlm. 31), 

Site Manager 

hanya tersisa 1 (satu), yang mana hal ini 

merupakan mandat daripada Pasal 6d ayat (3) 

Permen PU Standar dan Pedoman Pengadaan, dan 

juga Peserta Tender telah berkomitmen dalam 

membuat surat pernyataan 

untuk menempatkan tenaga ahli secara penuh 

waktu dan tidak rangkap jabatan. Jadi tidak akan 

ada gunanya juga bagi Terlapor IV untuk 

melakukan sanggah, karena memang tidak 

memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk 

 

pada Pasal 81 ayat (1) Perpres Pengadaan 

Barang/Jasa, tidak ditemukannya hubungan 

kausalitas yang dapat dijadikan dasar landasan 

Adhi 

gahan, 

karena tidak adanya penyimpangan terhadap 

ketentuan, rekayasa dan penyalahgunaan 

/Pokja, melainkan 

penyelenggaraan proses tender yang sesuai dengan 

 

ta 

sebab 

tertentu, yang mana bila tidak dilaksanakannya 

hak tersebut juga tidak menimbulkan konsekuensi 

 



 

 
 

15.16 Tentang Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

Terhadap Paket Tertentu.

15.16.1

15.16.2

halaman 411 dari 511

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku ahli Hukum 

Persaingan Usaha, pad

2018: --------------------------------

“bahwa ahli menyatakan jika sanggahan adalah 

hak yang dapat atau tidak digunakan, tidak ada 

konsekuensi apa-apa bagi peserta yang tidak 

mengajukan sanggah”

Sanggah adalah hak yang timbul akibat adanya 

rasa dirugikan yang disertai sebab

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat 

(1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa, yaitu adanya 

penyimpangan, rekayasan dan penyalahgunaan. 

Tidak dipenuhinya unsur merasa dirugikan dan 

sebab-sebab tertentu tersebut menyebab

adanya legitimasi Peserta Tender untuk melakukan 

haknya, alias sanggah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

persekongkolan yang dipersangkakan oleh 

investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

“Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

Penawaran Terendah” 

sah dan meyakinkan, sehingga harus di tolak.

Tentang Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

Terhadap Paket Tertentu. --------------------------------

15.16.1 Bahwa dalam LDP h

“peserta yang menyatakan minatnya dan 

menempatkan personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien dan begitu sebaliknya”

dalam LDP halaman

pelaku usaha sengaja melakukan perhitungan yang 

berbeda dan lebih efisien terhad

diincar untuk dimenangkan”

15.16.2 Tuduhan Investigator 

lebih efisien terhadap paket yang telah diincar”

adalah sangat tidak tepat. Bahwa sesungguhnya 

 

511 

SALINAN 

ti Anisah, S.H., M.Hum., selaku ahli Hukum 

pada persidangan 8 Oktober 

--------------------------------------------------------  

“bahwa ahli menyatakan jika sanggahan adalah 

hak yang dapat atau tidak digunakan, tidak ada 

apa bagi peserta yang tidak 

mengajukan sanggah”; dan -----------------------------  

Sanggah adalah hak yang timbul akibat adanya 

ng disertai sebab-sebab tertentu 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat 

(1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa, yaitu adanya 

penyimpangan, rekayasan dan penyalahgunaan. 

Tidak dipenuhinya unsur merasa dirugikan dan 

sebab tertentu tersebut menyebabkan tidak 

adanya legitimasi Peserta Tender untuk melakukan 

haknya, alias sanggah. -----------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

persekongkolan yang dipersangkakan oleh 

investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

“Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

awaran Terendah” adalah tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan, sehingga harus di tolak. ------  

Tentang Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

---------------------------------------------  

dalam LDP halaman 33 menyebutkan 

“peserta yang menyatakan minatnya dan 

tkan personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga penawaran yang 

lebih efisien dan begitu sebaliknya”. Selanjutnya, 

alaman 34, “diduga para Terlapor 

pelaku usaha sengaja melakukan perhitungan yang 

berbeda dan lebih efisien terhadap paket yang telah 

diincar untuk dimenangkan”. ----------------------------  

nvestigator berkaitan “penawaran yang 

lebih efisien terhadap paket yang telah diincar”

adalah sangat tidak tepat. Bahwa sesungguhnya 

  

ti Anisah, S.H., M.Hum., selaku ahli Hukum 

a persidangan 8 Oktober 

 

“bahwa ahli menyatakan jika sanggahan adalah 

hak yang dapat atau tidak digunakan, tidak ada 

apa bagi peserta yang tidak 

 

Sanggah adalah hak yang timbul akibat adanya 

sebab tertentu 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat 

(1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa, yaitu adanya 

penyimpangan, rekayasan dan penyalahgunaan. 

Tidak dipenuhinya unsur merasa dirugikan dan 

kan tidak 

adanya legitimasi Peserta Tender untuk melakukan 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan 

persekongkolan yang dipersangkakan oleh 

investigator kepada Para Terlapor dengan modus 

“Tidak Mengajukan Sanggahan Terkait Harga 

adalah tidak terbukti secara 

 

Tentang Membuat Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien 

 

33 menyebutkan 

“peserta yang menyatakan minatnya dan 

tkan personil untuk paket tertentu 

dibarengi dengan membuat harga penawaran yang 

. Selanjutnya, 

“diduga para Terlapor 

pelaku usaha sengaja melakukan perhitungan yang 

ap paket yang telah 

 

“penawaran yang 

lebih efisien terhadap paket yang telah diincar” 

adalah sangat tidak tepat. Bahwa sesungguhnya 



 

Item 

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Beton Mutu Sedang dengan fc’ = 15 
Mpa (K-175) 
Baja Tulangan BJ24 

Dump Truck, Kapasitas 3

Motor Grader min 100 PK

Alat Penggali (Excavator) 80

Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton

Pemeliharaan Rutin Perkerasan

Pemeliharaan Ruti Batu Jalan

Pemeliharaan Rutin Sekolah, 
Saluran Air, Galian dan Timbunan

 

Item 

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

Beton Mutu Sedang dengan fc’ = 
15 Mpa (K-175) 
Baja Tulangan BJ24 

Dump Truck, Kapasitas 3
Motor Grader min 100 PK
Alat Penggali (Excavator) 80
PK 
Penggilas Bervibrasi 5

Pemeliharaan Rutin Perkerasan

Pemeliharaan Ruti Batu Jalan

Pemeliharaan Rutin Sekolah, 
Saluran Air, Galian dan 
Timbunan 

15.16.3

15.16.4

  

halaman 412 dari 511

tidak seluruh harga satuan penawaran per item PT. 

Brantas Abipraya (Persero), selaku Terlapor IV pada 

Paket III akan selalu lebih efisien dibandingkan 

harga penawaran pada paket lainnya, berikut 

tabelnya (vide, LDP halaman

Paket I Paket II

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 394.138,98 419.205,21

Beton Mutu Sedang dengan fc’ = 15 983.702,11 999.252,21

9.050,33 9.197,25 

Dump Truck, Kapasitas 3-4 m2 282.591,43 285.797,90

Grader min 100 PK 344.957,45 348.965,54

Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK 437.310,78 440.517,25

8 Ton 253.591,87 255.996,72

Pemeliharaan Rutin Perkerasan 183.291.378,64 174.678.909,68

Pemeliharaan Ruti Batu Jalan 51.959.671,86 49.786.266,52

Pemeliharaan Rutin Sekolah, 
Saluran Air, Galian dan Timbunan 

73.835.344,21 74.749.528,19

Paket I Paket II 

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 394.138,98 419.205,21

Beton Mutu Sedang dengan fc’ = 983.702,11 999.252,21

 9.050,33 9.197,25 

Dump Truck, Kapasitas 3-4 m2 282.591,43 285.797,90
Motor Grader min 100 PK 344.957,45 348.965,54
Alat Penggali (Excavator) 80-140 437.310,78 440.517,25

Bervibrasi 5-8 Ton 253.591,87 255.996,72

Pemeliharaan Rutin Perkerasan 183.291.378,6
4 

174.678.909,6
8 

Pemeliharaan Ruti Batu Jalan 51.959.671,86 49.786.266,52

Rutin Sekolah, 
Saluran Air, Galian dan 

73.835.344,21 74.749.528,19

15.16.3 Sesungguhnya selain daripada item satuan yang 

disebutkan di atas, masih ada beberapa item yang 

harga satuan penawaran pada Paket III yang tidak 

lebih efisien dibandingkan paket lain, namun hal 

tersebut tidak dimasukan ke dalam LDP oleh 

Investigator; --------------------------------

15.16.4 Bahwa dalam menghitung harga satuan 

penawaran, terdapat berbagai faktor yang 
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tidak seluruh harga satuan penawaran per item PT. 

Abipraya (Persero), selaku Terlapor IV pada 

Paket III akan selalu lebih efisien dibandingkan 

harga penawaran pada paket lainnya, berikut 

alaman 37-38): ------------------  

Paket II Paket III Paket IV 

419.205,21 400.507,36 373.536,77 

999.252,21 1.001.901,01 X 

9.688,20 9.709,93 

285.797,90 287.142,22 288.073,02 

348.965,54 350.645,94 351.809,44 

440.517,25 441.861,57 442.792,37 

255.996,72 257.004,96 257.703,06 

174.678.909,68 174.808.296,46 168.196.351,05 

49.786.266,52 50.083.485,49 52.892.923,90 

74.749.528,19 75.132.802,12 82.937.997,47 

 Paket III Paket IV 

419.205,21 400.507,36 
 

 

373.536,77 

999.252,21 1.001.901,01 X 

 9.688,20 9.709,93 

285.797,90 287.142,22 288.073,02 
348.965,54 350.645,94 351.809,44 
440.517,25 441.861,57 442.792,37 

255.996,72 257.004,96 257.703,06 

174.678.909,6 174.808.296,4
6 

168.196.351,0
5 

49.786.266,52 50.083.485,49 52.892.923,90

74.749.528,19 75.132.802,12 82.937.997,47

sungguhnya selain daripada item satuan yang 

disebutkan di atas, masih ada beberapa item yang 

harga satuan penawaran pada Paket III yang tidak 

fisien dibandingkan paket lain, namun hal 

ak dimasukan ke dalam LDP oleh 

------------------------------------------------  

dalam menghitung harga satuan 

penawaran, terdapat berbagai faktor yang 

 

tidak seluruh harga satuan penawaran per item PT. 

Abipraya (Persero), selaku Terlapor IV pada 

Paket III akan selalu lebih efisien dibandingkan 

harga penawaran pada paket lainnya, berikut 

 

 

168.196.351,0

52.892.923,90 

82.937.997,47 

sungguhnya selain daripada item satuan yang 

disebutkan di atas, masih ada beberapa item yang 

harga satuan penawaran pada Paket III yang tidak 

fisien dibandingkan paket lain, namun hal 

ak dimasukan ke dalam LDP oleh 

 

dalam menghitung harga satuan 

penawaran, terdapat berbagai faktor yang 



 

 
 

15.16.5

15.16.6

halaman 413 dari 511

mempengaruhinya, sehingga untuk setiap paket 

bisa menghasilkan nilai penawaran 

beda, sebagaimana kesaksian Djok

selaku Estimator PT

persidangan 4 Oktober 2018, yaitu

“Bahwa dalam memasukan harga satuan, juga 

mempertimbangkan biaya

mungkin terjadi”; --------------------------------

“Bahwa hampir seluruh tender pasti ada biaya 

sosial”; dan --------------------------------

“Bahwa biaya-biaya sosial yang dipertimbangkan 

akan mempengaruhi harga satuan”

15.16.5 Masih pada kesaksian Djoko Soengkowo pada 

persidangan 4 Oktober 2018, terungkap berbagai 

contoh faktor sosial yang m

satuan, yaitu: --------------------------------

“Bahwa contoh biaya sosial adalah misalkan untuk 

penggunaan sewa alat selama 2 bulan Rp 100jt, 

biaya premannya sebesar Rp 70jt”

“Bahwa harga material dinaikan dengan melihat 

kondisi di lapangan, misalkan mengirim material ke 

lokasi, dikenai biaya parkir truk Rp 20rb, truk lewat 

pada kawasan-kawasan tertentu dikenai biaya 

lewat Rp 10rb. Itulah fungsinya survey lapangan”

“Bahwa contoh biaya sosial adalah misalkan untuk 

penggunaan sewa alat selama 2 bulan Rp 100jt, 

biaya premannya sebesar Rp 70jt”

“Bahwa harga material dinaikan dengan melihat 

kondisi di lapangan, misalkan mengirim material ke 

lokasi, dikenai biaya parkir truk Rp 20rb, truk lewat 

pada kawasan-kawasan tertentu dikenai biaya 

lewat Rp 10rb. Itulah fungsinya survey 

15.16.6 Bahkan untuk pekerjaan galian selokan, yang 

mana menurut orang awam harganya pasti akan 

diperkirakan sama untuk setiap paketpun faktanya 

memiliki harga satuan yang berbeda
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mempengaruhinya, sehingga untuk setiap paket 

bisa menghasilkan nilai penawaran yang berbeda-

beda, sebagaimana kesaksian Djoko Soenkowo, 

selaku Estimator PT Brantas Abipraya IV, pada 

rsidangan 4 Oktober 2018, yaitu: -------------------  

“Bahwa dalam memasukan harga satuan, juga 

mempertimbangkan biaya-biaya sosial yang 

------------------------------------------  

seluruh tender pasti ada biaya 

------------------------------------------------  

biaya sosial yang dipertimbangkan 

akan mempengaruhi harga satuan”. -------------------  

pada kesaksian Djoko Soengkowo pada 

persidangan 4 Oktober 2018, terungkap berbagai 

contoh faktor sosial yang mempengaruhi harga 

----------------------------------------------  

“Bahwa contoh biaya sosial adalah misalkan untuk 

penggunaan sewa alat selama 2 bulan Rp 100jt, 

biaya premannya sebesar Rp 70jt”; dan ---------------  

“Bahwa harga material dinaikan dengan melihat 

kondisi di lapangan, misalkan mengirim material ke 

i, dikenai biaya parkir truk Rp 20rb, truk lewat 

kawasan tertentu dikenai biaya 

lewat Rp 10rb. Itulah fungsinya survey lapangan”. --  

“Bahwa contoh biaya sosial adalah misalkan untuk 

penggunaan sewa alat selama 2 bulan Rp 100jt, 

ebesar Rp 70jt”; dan ---------------  

“Bahwa harga material dinaikan dengan melihat 

kondisi di lapangan, misalkan mengirim material ke 

lokasi, dikenai biaya parkir truk Rp 20rb, truk lewat 

kawasan tertentu dikenai biaya 

lewat Rp 10rb. Itulah fungsinya survey lapangan”. --  

Bahkan untuk pekerjaan galian selokan, yang 

mana menurut orang awam harganya pasti akan 

diperkirakan sama untuk setiap paketpun faktanya 

memiliki harga satuan yang berbeda-beda pula 

  

mempengaruhinya, sehingga untuk setiap paket 

-

o Soenkowo, 

Brantas Abipraya IV, pada 

 

“Bahwa dalam memasukan harga satuan, juga 

biaya sosial yang 

 

seluruh tender pasti ada biaya 

 

biaya sosial yang dipertimbangkan 

 

pada kesaksian Djoko Soengkowo pada 

persidangan 4 Oktober 2018, terungkap berbagai 

rga 

 

“Bahwa contoh biaya sosial adalah misalkan untuk 

penggunaan sewa alat selama 2 bulan Rp 100jt, 

 

“Bahwa harga material dinaikan dengan melihat 

kondisi di lapangan, misalkan mengirim material ke 

i, dikenai biaya parkir truk Rp 20rb, truk lewat 

kawasan tertentu dikenai biaya 

 

“Bahwa contoh biaya sosial adalah misalkan untuk 

penggunaan sewa alat selama 2 bulan Rp 100jt, 

 

“Bahwa harga material dinaikan dengan melihat 

kondisi di lapangan, misalkan mengirim material ke 

lokasi, dikenai biaya parkir truk Rp 20rb, truk lewat 

kawasan tertentu dikenai biaya 

 

Bahkan untuk pekerjaan galian selokan, yang 

mana menurut orang awam harganya pasti akan 

diperkirakan sama untuk setiap paketpun faktanya 

beda pula 



 

15.16.7

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

oleh investigator kepada Terlapor IV dengan modus 

Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien Terhadap Paket 

Tertentu”

sehingga harus di tolak.

15.17 Tentang Potensi Kerugian Negara.

15.17.1

  

halaman 414 dari 511

yang dipengaruhi berbagai faktor, sebagaimana 

kesaksian Djoko Soeng

“Bahwa terkait jenis item pekerjaan yang sama 

misalnya galian untuk selokan drainase dan 

selokan air, namun memiliki harga satuan yang 

berbeda-beda pada setiap paket adalah bergantung 

pada analisa yang memperhitungkan jam kerja 

efektifnya, kapasitas alat yang akan digunakan, 

jumlah dump truck yang digunakan, alat bantunya 

apa saja, volume pekerjaan yang diperhitungkan”

15.16.7 Bahwa dalam LDP yang dibuat I

tuduhan mengenai harga tidak efisien terhadap 

paket tertentu ini bisa dibilang kuran

dasar argumen yang jelas. Apakah investigator 

sudah survey harga ke lapangan terlebih dahulu 

sebelum mengalamatka

Terlapor IV? Tidak ada rujukan data yang dapat 

dijadikan acuan untuk membuktikan harga 

penawaran Terlapor IV ini

dimanipulasi sehingga menghasilkan harga yang 

efisien ataupun tidak efisien. Karena bila 

disebutkan menawar dengan harga yang tidak 

efisien pada paket tertentu, seyogianya investigator 

membuktikan dengan perbandingan data yang 

valid perihal harga yang seharusnya ditawarkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

oleh investigator kepada Terlapor IV dengan modus 

Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien Terhadap Paket 

Tertentu” adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sehingga harus di tolak. --------------------------------

Tentang Potensi Kerugian Negara.

15.17.1 Bahwa dampak persekongkolan dalam perkara 

quo, Investigator menyebutkan adanya potensi 

kerugian negara, yang mana tercantum dala

hlm. 41, yang menyebutkan
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yang dipengaruhi berbagai faktor, sebagaimana 

Soengkowo: ---------------------------  

“Bahwa terkait jenis item pekerjaan yang sama 

misalnya galian untuk selokan drainase dan 

selokan air, namun memiliki harga satuan yang 

beda pada setiap paket adalah bergantung 

pada analisa yang memperhitungkan jam kerja 

sitas alat yang akan digunakan, 

jumlah dump truck yang digunakan, alat bantunya 

apa saja, volume pekerjaan yang diperhitungkan”. --  

Bahwa dalam LDP yang dibuat Investigator, 

tuduhan mengenai harga tidak efisien terhadap 

paket tertentu ini bisa dibilang kurang memiliki 

dasar argumen yang jelas. Apakah investigator 

sudah survey harga ke lapangan terlebih dahulu 

sebelum mengalamatkan tuduhannya kepada 

? Tidak ada rujukan data yang dapat 

dijadikan acuan untuk membuktikan harga 

penawaran Terlapor IV ini benar-benar 

dimanipulasi sehingga menghasilkan harga yang 

efisien ataupun tidak efisien. Karena bila 

disebutkan menawar dengan harga yang tidak 

efisien pada paket tertentu, seyogianya investigator 

membuktikan dengan perbandingan data yang 

yang seharusnya ditawarkan. ---  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

oleh investigator kepada Terlapor IV dengan modus “Membuat 

Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien Terhadap Paket 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

----------------------------------------------  

Tentang Potensi Kerugian Negara. ----------------------------------  

Bahwa dampak persekongkolan dalam perkara a 

nvestigator menyebutkan adanya potensi 

kerugian negara, yang mana tercantum dalam LDP 

ang menyebutkan: ----------------------------  

 

yang dipengaruhi berbagai faktor, sebagaimana 

 

“Bahwa terkait jenis item pekerjaan yang sama 

misalnya galian untuk selokan drainase dan 

selokan air, namun memiliki harga satuan yang 

beda pada setiap paket adalah bergantung 

pada analisa yang memperhitungkan jam kerja 

sitas alat yang akan digunakan, 

jumlah dump truck yang digunakan, alat bantunya 

 

nvestigator, 

tuduhan mengenai harga tidak efisien terhadap 

g memiliki 

dasar argumen yang jelas. Apakah investigator 

sudah survey harga ke lapangan terlebih dahulu 

n tuduhannya kepada 

? Tidak ada rujukan data yang dapat 

dijadikan acuan untuk membuktikan harga 

benar 

dimanipulasi sehingga menghasilkan harga yang 

efisien ataupun tidak efisien. Karena bila 

disebutkan menawar dengan harga yang tidak 

efisien pada paket tertentu, seyogianya investigator 

membuktikan dengan perbandingan data yang 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan persekongkolan 

“Membuat 

Harga Penawaran Menjadi Tidak Efisien Terhadap Paket 

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

 

 

a 

nvestigator menyebutkan adanya potensi 

m LDP 

 



 

 
 

15.17.2

15.17.3

halaman 415 dari 511

“berdasarkan tabel di atas terdapat pot

kerugian Negara sebesar Rp

Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembila

Ratus Tiga Ribu Rupiah)”.

Potensi kerugian negara yang disebutkan dalam 

LDP adalah mengacu 

penawar terendah pertama dan kedua, yang mana 

dalam Paket III dan Paket IV pemenang tender 

merupakan penawar harga terendah kedua;

15.17.2 Berdasarkan Pasal 66 ayat (6) Pengadaan 

Barang/Jasa, menyebutkan, 

dasar menentukan besaran kerugian negara”.

Kemudian perihal definisi mengenai ker

negara dapat dikutip pada

a. Pasal 1 angka 15 Undang

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (selanjutnya disebut “UU BPK”), 

yaitu, “Kerugian Negara/Daerah adalah 

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai”, dan

b. Pasal 1 angka 22 Undang

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(selanjutnya disebut “UU Pe

Negara”), yaitu, 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai”

15.17.3 Berdasarkan kutipan di atas, terlihat dengan jelas 

bahwa unsur untuk menentukan adanya kerugian 

negara adalah adanya kekurangan kekayaan 

negara yang merupakan akibat d

melawan hukum; --------------------------------
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“berdasarkan tabel di atas terdapat potensi 

kerugian Negara sebesar Rp3.479.303.000,00 (Tiga 

ar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga 

Ratus Tiga Ribu Rupiah)”. ----------------------------------------  

Potensi kerugian negara yang disebutkan dalam 

LDP adalah mengacu pada selisih harga antara 

penawar terendah pertama dan kedua, yang mana 

dalam Paket III dan Paket IV pemenang tender 

an penawar harga terendah kedua; ---------  

Berdasarkan Pasal 66 ayat (6) Pengadaan 

Barang/Jasa, menyebutkan, “HPS bukan sebagai 

kan besaran kerugian negara”.

Kemudian perihal definisi mengenai kerugian 

negara dapat dikutip pada: ------------------------------  

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (selanjutnya disebut “UU BPK”), 

“Kerugian Negara/Daerah adalah 

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja 

, dan; -------------------------------------------  

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(selanjutnya disebut “UU Perbendaharaan 

Negara”), yaitu, “Kerugian Negara/Daerah 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai”. ------------------------------  

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat dengan jelas 

bahwa unsur untuk menentukan adanya kerugian 

negara adalah adanya kekurangan kekayaan 

negara yang merupakan akibat daripada perbuatan 

-----------------------------------------  

  

ensi 

,00 (Tiga 

Juta Tiga 

 

Potensi kerugian negara yang disebutkan dalam 

pada selisih harga antara 

penawar terendah pertama dan kedua, yang mana 

dalam Paket III dan Paket IV pemenang tender 

 

Berdasarkan Pasal 66 ayat (6) Pengadaan 

“HPS bukan sebagai 

kan besaran kerugian negara”. 

ugian 

 

Undang Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (selanjutnya disebut “UU BPK”), 

“Kerugian Negara/Daerah adalah 

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja 

 

Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

rbendaharaan 

“Kerugian Negara/Daerah 

adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat dengan jelas 

bahwa unsur untuk menentukan adanya kerugian 

negara adalah adanya kekurangan kekayaan 

aripada perbuatan 
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15.17.4 Bahwa dalam perkara 

Paket III adalah penawar terendah kedua, yang 

mana hal tersebut terjadi karena penawar terendah 

pertama (in casu, PT

selaku Terlapor II) gugur pada tahap evaluasi teknis 

karena yang bersangkutan tidak mampu memenuhi 

persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP, yaitu ambang ba

kurang dari 60; --------------------------------

15.17.5 Bilamana mengikuti kemauan I

pemenang paket Paket III seharusnya PT

Karya (Persero), Tbk. (Terlapor II) karena 

merupakan penawar dengan harga terendah guna 

menghindari terjadinya kerugian negara, ma

apakah dapat menjamin bahwa yang bersangkutan 

dapat menyelesaikan pe

dengan baik? Mengingat unsur yang menjadi 

penilaian pada tahap evaluasi teknis sebagaimana 

telah diuraikan pada halaman 8 (delapan), 

merupakan hal yang berkaitan den

pelaksanaan pekerjaan, yaitu penguasaan 

pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan personal 

inti. Sehingga bila tetap dipaksakan untuk 

memenangkan Terlapor II pada Paket III, justru 

berpotensi menimbulkan kerugian negara yang 

disebabkan oleh salah sat

mangkrak, karena yang bersangkutan tidak 

mempunyai kapasitas yang memadai untuk 

melaksanakan pekerjaan, contohnya sebagaimana 

pernah terjadi pada Proyek Wisma Atlet 

Hambalang. Ditambah lagi 

dikenai sanksi karena did

memenangkan Peserta Tender yang tidak 

memenuhi persyaratan;

15.17.6 Dalam Perka LKPP 14/2012, BAB II tentang Tata 

Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A sub 
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Bahwa dalam perkara a quo, pemenang tender 

Paket III adalah penawar terendah kedua, yang 

terjadi karena penawar terendah 

, PT Adhi Karya (Persero), Tbk., 

selaku Terlapor II) gugur pada tahap evaluasi teknis 

karena yang bersangkutan tidak mampu memenuhi 

persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data 

Pemilihan/LDP, yaitu ambang batas/passing grade

--------------------------------------------  

mengikuti kemauan Investigator, yaitu 

g paket Paket III seharusnya PT Adhi 

Karya (Persero), Tbk. (Terlapor II) karena 

merupakan penawar dengan harga terendah guna 

menghindari terjadinya kerugian negara, maka 

apakah dapat menjamin bahwa yang bersangkutan 

dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan 

? Mengingat unsur yang menjadi 

penilaian pada tahap evaluasi teknis sebagaimana 

telah diuraikan pada halaman 8 (delapan), 

merupakan hal yang berkaitan dengan teknis 

pelaksanaan pekerjaan, yaitu penguasaan 

pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan personal 

inti. Sehingga bila tetap dipaksakan untuk 

memenangkan Terlapor II pada Paket III, justru 

berpotensi menimbulkan kerugian negara yang 

disebabkan oleh salah satunya seperti proyek 

mangkrak, karena yang bersangkutan tidak 

mempunyai kapasitas yang memadai untuk 

melaksanakan pekerjaan, contohnya sebagaimana 

pernah terjadi pada Proyek Wisma Atlet 

Hambalang. Ditambah lagi ULP/Pokja juga dapat 

dikenai sanksi karena diduga bersekongkol dengan 

memenangkan Peserta Tender yang tidak 

memenuhi persyaratan; ----------------------------------  

Dalam Perka LKPP 14/2012, BAB II tentang Tata 

Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A sub 

 

, pemenang tender 

Paket III adalah penawar terendah kedua, yang 

terjadi karena penawar terendah 

Adhi Karya (Persero), Tbk., 

selaku Terlapor II) gugur pada tahap evaluasi teknis 

karena yang bersangkutan tidak mampu memenuhi 

persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data 

passing grade 

 

nvestigator, yaitu 

Adhi 

Karya (Persero), Tbk. (Terlapor II) karena 

merupakan penawar dengan harga terendah guna 

ka 

apakah dapat menjamin bahwa yang bersangkutan 

laksanaan pekerjaan 

? Mengingat unsur yang menjadi 

penilaian pada tahap evaluasi teknis sebagaimana 

telah diuraikan pada halaman 8 (delapan), 

gan teknis 

pelaksanaan pekerjaan, yaitu penguasaan 

pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan personal 

inti. Sehingga bila tetap dipaksakan untuk 

memenangkan Terlapor II pada Paket III, justru 

berpotensi menimbulkan kerugian negara yang 

unya seperti proyek 

mangkrak, karena yang bersangkutan tidak 

mempunyai kapasitas yang memadai untuk 

melaksanakan pekerjaan, contohnya sebagaimana 

pernah terjadi pada Proyek Wisma Atlet 

/Pokja juga dapat 

dengan 

memenangkan Peserta Tender yang tidak 

 

Dalam Perka LKPP 14/2012, BAB II tentang Tata 

Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A sub 
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tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, 

angka 3.a., poin 2)b), menyebutkan b

“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digu

1) alat untuk menilai kewajaran

termasuk rinciannya

2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi 

penawaran yang sah untuk pengadaan

3) dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan 

Langsung dan Penunjukan Langsung”

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, selama tidak 

melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka 

harga penawaran dapat dikatakan wajar. 

Sedangkan terkait selisih harga penawaran, setiap 

Peserta Tender tentunya mendapatkan harga yang 

berbeda-beda dari masing

dapat dipaksakan vendor Terlapor II dan vendor 

Terlapor IV memberikan harga yang sama. Namun 

selama perbedaan harga tersebut masih masuk 

harga pasaran/wajar, maka penawaran tidak akan 

melampaui Harga Perkiraan Sendiri

perkara a quo, harga penawaran Ter

Rp142.985.468.000,00

milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat 

ratus enam puluh delapan ribu

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 

Rp151.500.000.000,00

milyar lima ratus juta rupiah)

dipakai untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) sebagaimana yang telah dituangkan 

Perka LKPP 14/2012 adalah

(1) harga pasar setempat yaitu harga barang 

dialokasi barang diproduksi/ diserahkan/ 

dilaksanakan, menjelang d

pengadaan barang

(2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan 

secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
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tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, 

., poin 2)b), menyebutkan bahwa: ----------  

“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai: -  

alat untuk menilai kewajaran penawaran 

termasuk rinciannya;----------------------------------------  

dasar untuk menetapkan batas tertinggi 

awaran yang sah untuk pengadaan; -----------  

dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan 

Penunjukan Langsung”. ----------  

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, selama tidak 

melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka 

harga penawaran dapat dikatakan wajar. 

Sedangkan terkait selisih harga penawaran, setiap 

Peserta Tender tentunya mendapatkan harga yang 

da dari masing-masing vendornya, tidak 

dapat dipaksakan vendor Terlapor II dan vendor 

Terlapor IV memberikan harga yang sama. Namun 

selama perbedaan harga tersebut masih masuk 

harga pasaran/wajar, maka penawaran tidak akan 

melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam 

, harga penawaran Terlapor IV adalah 

Rp142.985.468.000,00 (seratus empat puluh dua 

milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat 

ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan 

kiraan Sendiri (HPS) sebesar 

00 (seratus lima puluh satu 

milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat data yang 

dipakai untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) sebagaimana yang telah dituangkan dalam 

Perka LKPP 14/2012 adalah: ---------------------------  

harga pasar setempat yaitu harga barang 

asi barang diproduksi/ diserahkan/ 

dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya 

pengadaan barang; ----------------------------------  

informasi biaya satuan yang dipublikasikan 

leh Badan Pusat Statistik (BPS);  

  

tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, 

 

 

penawaran 

 

dasar untuk menetapkan batas tertinggi 

 

dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan 

 

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, selama tidak 

melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka 

harga penawaran dapat dikatakan wajar. 

Sedangkan terkait selisih harga penawaran, setiap 

Peserta Tender tentunya mendapatkan harga yang 

masing vendornya, tidak 

dapat dipaksakan vendor Terlapor II dan vendor 

Terlapor IV memberikan harga yang sama. Namun 

selama perbedaan harga tersebut masih masuk 

harga pasaran/wajar, maka penawaran tidak akan 

(HPS). Dalam 

lapor IV adalah 

(seratus empat puluh dua 

milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat 

, dengan 

kiraan Sendiri (HPS) sebesar 

(seratus lima puluh satu 

Mengingat data yang 

dipakai untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri 

dalam 

  

harga pasar setempat yaitu harga barang 

asi barang diproduksi/ diserahkan/ 

ilaksanakannya 

 

informasi biaya satuan yang dipublikasikan 
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(3) informasi biaya satuan yang dipublikasikan 

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber 

data lain yang dapat dipertanggungjawabkan

(4) daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan 

oleh pabrikan/distributor tunggal

(5) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang 

berjalan dengan memperti

perubahan biaya

(6) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan 

dan/atau kurs tengah Bank Indonesia

(7) hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang 

dilakukan dengan 

lain; --------------------------------

(8) norma indeks; dan/atau

(9) informasi lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan.

15.17.7 Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa 

kerugian negara dapat terjadi apabila 

berkurangnya kekayaan negara yang diakibatkan 

oleh perbuatan melawan hukum. Dalam perkara 

quo, tidak ada perbuata

dilakukan oleh Terlapor IV, melainkan proses 

tender yang diselenggarakan secara transparan dan 

sesuai dengan dokumen pengadaan. Sehingga 

pelaksanaannyapun lancar, sesuai target dan tepat 

sasaran, dan kini jalan tersebut sangatlah 

bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya 

warga Banten itu sendiri. Bahkan sejak selesainya 

pelaksanaan tender hingga sekarang ini, tidak ada 

declare dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

sebagai satu-satunya instansi yang memiliki 

kewenangan konstitusional meny

tidaknya kerugian negara berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
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informasi biaya satuan yang dipublikasikan 

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber 

dapat dipertanggungjawabkan; -  

daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan 

eh pabrikan/distributor tunggal; ---------------  

biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang 

erjalan dengan mempertimbangkan faktor 

perubahan biaya; ------------------------------------  

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan 

atau kurs tengah Bank Indonesia; ---------  

hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang 

dilakukan dengan instansi lain maupun pihak 

----------------------------------------------------  

dan/atau ---------------------------  

informasi lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. ---------------------------  

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa 

kerugian negara dapat terjadi apabila 

berkurangnya kekayaan negara yang diakibatkan 

oleh perbuatan melawan hukum. Dalam perkara a 

, tidak ada perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Terlapor IV, melainkan proses 

tender yang diselenggarakan secara transparan dan 

sesuai dengan dokumen pengadaan. Sehingga 

pelaksanaannyapun lancar, sesuai target dan tepat 

sasaran, dan kini jalan tersebut sangatlah 

nfaat bagi masyarakat luas, khususnya 

warga Banten itu sendiri. Bahkan sejak selesainya 

pelaksanaan tender hingga sekarang ini, tidak ada 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

satunya instansi yang memiliki 

kewenangan konstitusional menyatakan ada 

tidaknya kerugian negara berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 

 

informasi biaya satuan yang dipublikasikan 

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber 

 

daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan 

 

biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang 

mbangkan faktor 

 

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan 

 

hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang 

instansi lain maupun pihak 

 

 

informasi lain yang dapat 

 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa 

kerugian negara dapat terjadi apabila 

berkurangnya kekayaan negara yang diakibatkan 

a 

n melawan hukum yang 

dilakukan oleh Terlapor IV, melainkan proses 

tender yang diselenggarakan secara transparan dan 

sesuai dengan dokumen pengadaan. Sehingga 

pelaksanaannyapun lancar, sesuai target dan tepat 

sasaran, dan kini jalan tersebut sangatlah 

nfaat bagi masyarakat luas, khususnya 

warga Banten itu sendiri. Bahkan sejak selesainya 

pelaksanaan tender hingga sekarang ini, tidak ada 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

satunya instansi yang memiliki 

atakan ada 

tidaknya kerugian negara berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 



 

 
 

Maka berdasarkan uraian di atas, tuduhan investigator yang 

menyebutkan 

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus di to

15.18 Tentang Pemenang Tender Tidak Selalu Penawar Terendah.

15.18.1

halaman 419 dari 511

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

(selanjutnya disebut “SEMA 4/201

menyebutkan adanya kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perkara 

Maka berdasarkan uraian di atas, tuduhan investigator yang 

menyebutkan “adanya potensi kerugian negara”

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus di to

Tentang Pemenang Tender Tidak Selalu Penawar Terendah.

15.18.1 Bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan agar 

mendapatkan penyedia dengan harga termurah 

namun memiliki kualitas yang terbaik. Tapi dalam 

prakteknya, tidak jarang penyedia yang bukan 

penawar terendah memenangkan suatu tender, 

karena diyakini memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan penawar terendah. Hal ini juga 

sependapat dengan keterangan ahli

a. Prof. Dr. Nindyo, S.H., M.S., selaku ahli Hukum 

Persaingan Usaha, pada persidangan 15 

Oktober 2018, yang bersangkutan menyatakan:

“Bahwa menurut pengalaman, pernah terjadi 

penawar terendah itu tidak menang, alasannya 

kalau rendah sekali itu diizinkan, bila 

kerjaannya merupakan jembatan, ternyata 

tenaga ahli dari bouheer sendiri mengatakan ini 

bahaya untuk gempa dan lain sebagainya, 

sehingga harga penawaran yang lebih tinggi tapi 

secara kualitas itu tidak berbahaya, dan untuk 

kepentingan ke depan dari hasil bangunan itu, 

ada yang dimenangkan”

b. Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., ahli Hukum 

Persaingan Usaha, 

2018, yang bersangkutan menyatakan:

“jika dalam suatu paket tender tidak selalu 

penawaran yang terendah akan dimenangkan, 

tetapi akan dilihat factor lain apakah 

persyaratan ahli atau kemampuan alat
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Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

(selanjutnya disebut “SEMA 4/2016”), yang 

menyebutkan adanya kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perkara a quo. ------------------------  

Maka berdasarkan uraian di atas, tuduhan investigator yang 

“adanya potensi kerugian negara” adalah tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus di tolak.  

Tentang Pemenang Tender Tidak Selalu Penawar Terendah. ---  

Bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan agar 

mendapatkan penyedia dengan harga termurah 

namun memiliki kualitas yang terbaik. Tapi dalam 

prakteknya, tidak jarang penyedia yang bukan 

ah memenangkan suatu tender, 

karena diyakini memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan penawar terendah. Hal ini juga 

pendapat dengan keterangan ahli: ------------------  

Prof. Dr. Nindyo, S.H., M.S., selaku ahli Hukum 

Persaingan Usaha, pada persidangan 15 

8, yang bersangkutan menyatakan: 

“Bahwa menurut pengalaman, pernah terjadi 

penawar terendah itu tidak menang, alasannya 

kalau rendah sekali itu diizinkan, bila 

kerjaannya merupakan jembatan, ternyata 

tenaga ahli dari bouheer sendiri mengatakan ini 

untuk gempa dan lain sebagainya, 

sehingga harga penawaran yang lebih tinggi tapi 

secara kualitas itu tidak berbahaya, dan untuk 

kepentingan ke depan dari hasil bangunan itu, 

ada yang dimenangkan”; ----------------------------  

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., ahli Hukum 

Persaingan Usaha, pada persidangan 8 Oktober 

2018, yang bersangkutan menyatakan: ----------  

“jika dalam suatu paket tender tidak selalu 

penawaran yang terendah akan dimenangkan, 

tetapi akan dilihat factor lain apakah 

persyaratan ahli atau kemampuan alat-alat 

  

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

6”), yang 

menyebutkan adanya kerugian negara yang 

 

Maka berdasarkan uraian di atas, tuduhan investigator yang 

adalah tidak 

 

 

Bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan agar 

mendapatkan penyedia dengan harga termurah 

namun memiliki kualitas yang terbaik. Tapi dalam 

prakteknya, tidak jarang penyedia yang bukan 

ah memenangkan suatu tender, 

karena diyakini memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan penawar terendah. Hal ini juga 

 

Prof. Dr. Nindyo, S.H., M.S., selaku ahli Hukum 

Persaingan Usaha, pada persidangan 15 

 

“Bahwa menurut pengalaman, pernah terjadi 

penawar terendah itu tidak menang, alasannya 

kalau rendah sekali itu diizinkan, bila 

kerjaannya merupakan jembatan, ternyata 

tenaga ahli dari bouheer sendiri mengatakan ini 

untuk gempa dan lain sebagainya, 

sehingga harga penawaran yang lebih tinggi tapi 

secara kualitas itu tidak berbahaya, dan untuk 

kepentingan ke depan dari hasil bangunan itu, 

 

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., ahli Hukum 

pada persidangan 8 Oktober 

 

“jika dalam suatu paket tender tidak selalu 

penawaran yang terendah akan dimenangkan, 

tetapi akan dilihat factor lain apakah 

alat 



 

15.18.2

15.18.3

15.19 Tentang Unsur

Pasal 22 UU A
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yang dimiliki atau track 

dalam pekerjaan tentu hal itu akan dilihat bukan 

tentang harga semata, intinya efisiensi tidak 

hanya ditentukan oleh penawaran tetapi juga 

factor-faktor lain, selanjutnya Ahli menegaskan 

kalau hanya didasarkan pada harga untuk 

menentukan indikasi persekongkolan tidaklah 

tepat tetapi harus dilihat secara keseluruhan 

yang terkait dengan proses ini”.

15.18.2 Tidak mutlaknya penawar terendah menjadi 

pemenang tender juga dapat dilihat pada Perka 

LKPP 14/2012, BAB II tentang Tata Cara Pemilihan 

Penyedia Barang, Angka 7 Bagian Metode Evaluasi 

Penawaran, Huruf b, Angka 1.c) sub bagian 

Evaluasi Harga, yang menyatakan:

“berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja 

ULP membuat daftar urutan penawaran yang 

dimulai dari urutan harga penawaran teren

mengusulkan penawar terendah yang responsif 

sebagai calon pemenang”

Yang dimaksud sebagai penawar terendah yang 

responsif, berdasarkan keterangan

Usman, S.T., M.T adalah 

dapat dipertanggung jawabkan

15.18.3 Bahwa dalam perkara 

Terlapor IV selaku penawar terendah kedua pada 

Paket III adalah didasari dengan pertimbangan

pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku, yang mana penawar 

terendah pertama, dalam hal ini PT

(Persero), Tbk., telah gugur pada tahapan evaluasi 

teknis. Sehingga penetapan Terlapor IV sebagai 

pemenang pada Paket III sudah sepatutnya tidak 

diduga ada indikasi bersekongkol.

Tentang Unsur-Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 22 UU Anti Monopoli berbunyi: 
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yang dimiliki atau track record peserta bagus 

dalam pekerjaan tentu hal itu akan dilihat bukan 

tentang harga semata, intinya efisiensi tidak 

hanya ditentukan oleh penawaran tetapi juga 

faktor lain, selanjutnya Ahli menegaskan 

kalau hanya didasarkan pada harga untuk 

an indikasi persekongkolan tidaklah 

tepat tetapi harus dilihat secara keseluruhan 

yang terkait dengan proses ini”. --------------------  

Tidak mutlaknya penawar terendah menjadi 

pemenang tender juga dapat dilihat pada Perka 

LKPP 14/2012, BAB II tentang Tata Cara Pemilihan 

Penyedia Barang, Angka 7 Bagian Metode Evaluasi 

Penawaran, Huruf b, Angka 1.c) sub bagian 

Evaluasi Harga, yang menyatakan: --------------------  

“berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja 

ULP membuat daftar urutan penawaran yang 

dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan 

mengusulkan penawar terendah yang responsif 

sebagai calon pemenang”. -------------------------------  

Yang dimaksud sebagai penawar terendah yang 

responsif, berdasarkan keterangan Ahli Drs. Edi 

Usman, S.T., M.T adalah harga yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan; ------------------------  

am perkara a quo, dimenangkannya 

Terlapor IV selaku penawar terendah kedua pada 

Paket III adalah didasari dengan pertimbangan-

pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku, yang mana penawar 

endah pertama, dalam hal ini PT Adhi Karya 

(Persero), Tbk., telah gugur pada tahapan evaluasi 

teknis. Sehingga penetapan Terlapor IV sebagai 

pemenang pada Paket III sudah sepatutnya tidak 

diduga ada indikasi bersekongkol. ---------------------  

Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----  

nti Monopoli berbunyi:  ------------------------------  

 

record peserta bagus 

dalam pekerjaan tentu hal itu akan dilihat bukan 

tentang harga semata, intinya efisiensi tidak 

hanya ditentukan oleh penawaran tetapi juga 

faktor lain, selanjutnya Ahli menegaskan 

kalau hanya didasarkan pada harga untuk 

an indikasi persekongkolan tidaklah 

tepat tetapi harus dilihat secara keseluruhan 

 

Tidak mutlaknya penawar terendah menjadi 

pemenang tender juga dapat dilihat pada Perka 

LKPP 14/2012, BAB II tentang Tata Cara Pemilihan 

Penyedia Barang, Angka 7 Bagian Metode Evaluasi 

Penawaran, Huruf b, Angka 1.c) sub bagian 

 

“berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja 

ULP membuat daftar urutan penawaran yang 

dah dan 

mengusulkan penawar terendah yang responsif 

 

Yang dimaksud sebagai penawar terendah yang 

Ahli Drs. Edi 

an 

 

, dimenangkannya 

Terlapor IV selaku penawar terendah kedua pada 

-

pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku, yang mana penawar 

dhi Karya 

(Persero), Tbk., telah gugur pada tahapan evaluasi 

teknis. Sehingga penetapan Terlapor IV sebagai 

pemenang pada Paket III sudah sepatutnya tidak 

 

 

 



 

 
 

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat”

Unsur

15.19.1

15.19.2
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“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat” --------------------------------

Unsur-unsur Pasal 22 UU Anti Monopoli terdiri dari:

15.19.1 Unsur Pelaku Usaha.

Pasal 1 Butir 5 UU Anti Monopoli berbunyi:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Bahwa Terlapor IV adalah Pelaku Usaha yang 

berbentuk Badan Hukum 

Pendirian PT Brantas Abipraya

beralamat di Jalan D.I

RW. 011, Kelurahan Cipinang 

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang 

didirikan berdasarkan akta perusahaan Nomor

tanggal 12 November 1980 dibuat dihadapan 

notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan 

terakhir dengan akta perubahaan Nomor

2 Mei 2017 dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., 

M.Kn., dan kegiatan usahanya antara lain jasa 

pelaksana konstruksi jalan. 

15.19.2 Unsur Bersekongkol. 

Merujuk pada Black’ Law Dictionary (1968:382) 

mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut:

“(conspiracy),a combination or confederacy between 

two or persons formed for the purpose of committing, 

by their joint efforts, some unlawful or criminal act, 

or some act which is innocent in itself, but becomes 

unlawful when done concerted action of the 

conspirators, or for the purpose of using criminal or 
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“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

--------------------------------------------------------------------  

unsur Pasal 22 UU Anti Monopoli terdiri dari: -----------  

Unsur Pelaku Usaha.  ------------------------------------  

Pasal 1 Butir 5 UU Anti Monopoli berbunyi: ---------  

Setiap orang perorangan atau badan usaha baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----  

Bahwa Terlapor IV adalah Pelaku Usaha yang 

berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Akta 

Brantas Abipraya (Persero) yang

D.I. Panjaitan Kav. 14 RT.13 

011, Kelurahan Cipinang Cempedak, 

egara, Jakarta Timur, yang 

berdasarkan akta perusahaan Nomor 88 

tanggal 12 November 1980 dibuat dihadapan 

notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan perubahan 

akhir dengan akta perubahaan Nomor 1 Tanggal 

2 Mei 2017 dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., 

, dan kegiatan usahanya antara lain jasa 

pelaksana konstruksi jalan.  ----------------------------  

 -------------------------------------  

Merujuk pada Black’ Law Dictionary (1968:382) 

finisikan persekongkolan sebagai berikut: ---  

a combination or confederacy between 

two or persons formed for the purpose of committing, 

by their joint efforts, some unlawful or criminal act, 

or some act which is innocent in itself, but becomes 

unlawful when done concerted action of the 

r for the purpose of using criminal or 

  

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

 

 

 

 

Setiap orang perorangan atau badan usaha baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

 

Bahwa Terlapor IV adalah Pelaku Usaha yang 

sesuai dengan Akta 

(Persero) yang 

14 RT.13 

Cempedak, 

egara, Jakarta Timur, yang 

88 

tanggal 12 November 1980 dibuat dihadapan 

perubahan 

1 Tanggal 

2 Mei 2017 dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., 

, dan kegiatan usahanya antara lain jasa 

 

 

Merujuk pada Black’ Law Dictionary (1968:382) 

 

a combination or confederacy between 

two or persons formed for the purpose of committing, 

by their joint efforts, some unlawful or criminal act, 

or some act which is innocent in itself, but becomes 

unlawful when done concerted action of the 

r for the purpose of using criminal or 
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unlawful means to the commission of an act not in it 

self unlawful.” --------------------------------

Definisi di atas menegaskan bahwa persekongkolan 

harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang 

bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan 

bersama (joint efforts) suatu perilaku kriminal atau 

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

Terdapat dua unsur persekongkolan yaitu:

Pertama, adanya dua pihak atau lebih secara 

bersama-sama (in concert

tertentu dan kedua

disekongkolkan merupakan p

melawan atau melanggar hukum (Krisanto: 2002). 

Yang perlu digaris bawahi adalah:

a. Pertama, bahwa terjadi persekongkolan apabila 

ada tindakan bersama yang melawan hukum; 

dan  --------------------------------

b. Kedua, suatu tindakan apabila dilakukan oleh 

satu pihak maka bukan 

melawan hukum (

dilakukan bersama (

merupakan perbuatan melawan hukum.

Di Amerika, Departemen of Justice menemukan 

beberapa bentuk persekongkolan tender yaitu; 

Complementary Bidding

terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat 

untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi 

atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak 

akan diterima oleh pemilik pekerjaan/proyek (

buyer). Bentuk penawaran tender ini tidak 

dimaksudkan untuk memberikan penawaran yang 

sebenarnya tetapi menipu/mengelabui pemilik 

kegiatan/proyek yang melaksanakan tender dengan 

menciptakan persaingan yang merahasiakan 

penggelembungan harga penawaran.
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unlawful means to the commission of an act not in it 

---------------------------------------------  

Definisi di atas menegaskan bahwa persekongkolan 

harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang 

bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan 

) suatu perilaku kriminal atau 

-----------------------------------------  

Terdapat dua unsur persekongkolan yaitu: ----------  

, adanya dua pihak atau lebih secara 

in concert) melakukan perbuatan 

kedua, perbuatan yang 

disekongkolkan merupakan perbuatan yang 

melawan atau melanggar hukum (Krisanto: 2002). 

Yang perlu digaris bawahi adalah: ---------------------  

, bahwa terjadi persekongkolan apabila 

ada tindakan bersama yang melawan hukum; 

----------------------------------------------------  

, suatu tindakan apabila dilakukan oleh 

satu pihak maka bukan merupakan perbuatan 

melawan hukum (unlawful) tetapi ketika 

dilakukan bersama (concerted action) 

merupakan perbuatan melawan hukum. -------  

Di Amerika, Departemen of Justice menemukan 

beberapa bentuk persekongkolan tender yaitu; 

Complementary Bidding (cover or courtesy bidding), 

terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat 

untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi 

atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak 

akan diterima oleh pemilik pekerjaan/proyek (the 

). Bentuk penawaran tender ini tidak 

n untuk memberikan penawaran yang 

sebenarnya tetapi menipu/mengelabui pemilik 

kegiatan/proyek yang melaksanakan tender dengan 

menciptakan persaingan yang merahasiakan 

penggelembungan harga penawaran. ------------------  

 

unlawful means to the commission of an act not in it 

 

Definisi di atas menegaskan bahwa persekongkolan 

harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang 

bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan 

) suatu perilaku kriminal atau 

 

 

, adanya dua pihak atau lebih secara 

) melakukan perbuatan 

, perbuatan yang 

erbuatan yang 

melawan atau melanggar hukum (Krisanto: 2002). 

 

, bahwa terjadi persekongkolan apabila 

ada tindakan bersama yang melawan hukum; 

 

, suatu tindakan apabila dilakukan oleh 

merupakan perbuatan 

) tetapi ketika 

) 

 

Di Amerika, Departemen of Justice menemukan 

beberapa bentuk persekongkolan tender yaitu; 

), 

terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat 

untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi 

atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak 

the 

). Bentuk penawaran tender ini tidak 

n untuk memberikan penawaran yang 

sebenarnya tetapi menipu/mengelabui pemilik 

kegiatan/proyek yang melaksanakan tender dengan 

menciptakan persaingan yang merahasiakan 
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Menurut Pasal 1 Angka 8 UU Anti Monopoli 

memberikan definisi persekongkolan atau 

konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 

lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol. --------------------------------

Bahwa menurut praktek dikalanga

yang kemudian diadopsi dalam norma hukum, 

persekongkelan dapat terjadi dalam 3 (bentuk), 

yaitu persekongkolan horizontal, vertikal dan 

gabungan persekongkolan horizontal dan vertik

Bahwa berdasarkan Pedoman KPPU tahun 2006, 

yang dimaksud dengan “persekongkolan” adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 

dengan cara apapun dalam upaya memenangkan 

peserta tender tertentu.

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti 

Monopoli,  --------------------------------

“Unsur bersekongkol dapat berupa:

(1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

(2) Secara terang-terangan maupun diam

melakukan tindakan penyesuaian dokumen 

dengan peserta lain;

(3) Membandingkan dokumen tender sebelum 

penyerahan; --------------------------------

(4) Menciptakan persaingan semu;

(5) Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya 

persekongkolan; 

(6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan 

untuk mengatur dalam rangka memenangkan 

peserta tender tertentu;
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Menurut Pasal 1 Angka 8 UU Anti Monopoli 

inisi persekongkolan atau 

konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 

lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

----------------------------------------------  

Bahwa menurut praktek dikalangan pelaku usaha 

yang kemudian diadopsi dalam norma hukum, 

persekongkelan dapat terjadi dalam 3 (bentuk), 

yaitu persekongkolan horizontal, vertikal dan 

ekongkolan horizontal dan vertikal. -  

Bahwa berdasarkan Pedoman KPPU tahun 2006, 

dengan “persekongkolan” adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 

dengan cara apapun dalam upaya memenangkan 

peserta tender tertentu. ----------------------------------  

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti 

--------------------------------------------------  

bersekongkol dapat berupa: --------------------  

Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------  

terangan maupun diam-diam 

melakukan tindakan penyesuaian dokumen 

dengan peserta lain;---------------------------------  

Membandingkan dokumen tender sebelum 

------------------------------------------  

Menciptakan persaingan semu; --------------------  

Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya 

 -------------------------------------  

Tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan 

untuk mengatur dalam rangka memenangkan 

peserta tender tertentu; -----------------------------  

  

Menurut Pasal 1 Angka 8 UU Anti Monopoli 

inisi persekongkolan atau 

konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 

lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

 

n pelaku usaha 

yang kemudian diadopsi dalam norma hukum, 

persekongkelan dapat terjadi dalam 3 (bentuk), 

yaitu persekongkolan horizontal, vertikal dan 

 

Bahwa berdasarkan Pedoman KPPU tahun 2006, 

dengan “persekongkolan” adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 

dengan cara apapun dalam upaya memenangkan 

 

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU Anti 

 

 

 

diam 

melakukan tindakan penyesuaian dokumen 

 

Membandingkan dokumen tender sebelum 

 

 

Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya 

 

Tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan 

untuk mengatur dalam rangka memenangkan 
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(7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender atau pihak terkait secara 

langsung maupun tidak langsung kepada 

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan 

cara melawan hukum.”

Uraian di atas adalah unsur

yang wajib didasarkan pada bu

Sementara apabila dalam suatu perkara hanya 

bersandar pada bukti petunjuk yang mana adanya 

indikasi, maka berikut dibawah ini adalah 14 

indikasi yang diatur dalam Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 

Tentang Pedoman digu

Undang-Undang Anti Monopoli Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender, yaitu:

1. Indikasi Persekongkolan pada saat 

perencanaan; --------------------------------

2. Indikasi persekongkolan pada saat 

pembentukan panitia;

3. Indikasi pada saat prakualifikasi perusahaan 

atau pra lelang; --------------------------------

4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan 

persyaratan untuk mengikuti tender/ lelang;

5. Indikasi persekongkolan pada saat 

pengumuman tender;

6. Indikasi persekongkolan pada s

pengambilan dokumen tender/

7. Indikasi persekongkolan pada

harga perkiraan sendiri atau harga dasar 

lelang; --------------------------------

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan 

tender atau open house lelang;

9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan 

dan pembukaan dokum

penawaran tender/
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n kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender atau pihak terkait secara 

langsung maupun tidak langsung kepada 

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan 

cara melawan hukum.” -----------------------------  

Uraian di atas adalah unsur-unsur persekongkolan 

yang wajib didasarkan pada bukti utama. 

Sementara apabila dalam suatu perkara hanya 

bersandar pada bukti petunjuk yang mana adanya 

indikasi, maka berikut dibawah ini adalah 14 

indikasi yang diatur dalam Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 

Tentang Pedoman digunakan dalam Pasal 22 

Undang Anti Monopoli Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender, yaitu: -----------------  

Indikasi Persekongkolan pada saat 

-----------------------------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat 

pembentukan panitia; -------------------------------  

Indikasi pada saat prakualifikasi perusahaan 

--------------------------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan 

persyaratan untuk mengikuti tender/ lelang; ---  

Indikasi persekongkolan pada saat 

pengumuman tender; --------------------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat 

pengambilan dokumen tender/lelang; ------------  

Indikasi persekongkolan pada saat penentuan 

harga perkiraan sendiri atau harga dasar 

-------------------------------------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan 

tender atau open house lelang; --------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan 

dan pembukaan dokumen atau kotak 

penawaran tender/lelang; -------------------------  

 

n kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender atau pihak terkait secara 

langsung maupun tidak langsung kepada 

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan 

 

unsur persekongkolan 

kti utama. 

Sementara apabila dalam suatu perkara hanya 

bersandar pada bukti petunjuk yang mana adanya 

indikasi, maka berikut dibawah ini adalah 14 

indikasi yang diatur dalam Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 

nakan dalam Pasal 22 

Undang Anti Monopoli Tentang Larangan 

  

Indikasi Persekongkolan pada saat 

 

Indikasi persekongkolan pada saat 

 

Indikasi pada saat prakualifikasi perusahaan 

 

Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan 

 

Indikasi persekongkolan pada saat 

 

aat 

 

saat penentuan 

harga perkiraan sendiri atau harga dasar 

 

Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan 

 

Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan 

en atau kotak 
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10. Indikasi persekongkolan pada saat penetapan 

pemenang; --------------------------------

11. Indikasi pada saat pengumuman calon 

pemenang; --------------------------------

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan 

sanggahan; --------------------------------

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan 

pemenang  tender/lelang dan 

penandatanganan kontrak; dan

14. Indikasi persekongkolan pada saat 

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

Dari 14 Indikasi di atas, tidak dapat serta merta 

berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh 2 

syarat utama yang harus dibuktikan yaitu 

Komunikasi dan Ekonomi sebagaimana disebutkan 

Ahli Dr. Siti Anisah, S.H.,

Sebagaimana disebutkan di atas, dan apabila 

dihadapkan dengan tuduhan Persekongkolan 

Tender, maka Terlapor IV tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan dalam hubungannya dengan 

persekongkolan vertikal karena adanya indika

jika ULP/Pokja dalam Tender Pada dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten dalam 

menentukan jadwal tender sebagaimana 

disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelangaran 

yang dibuat oleh Investigator (“LDP”) halaman4 

dengan waktu yang sangat sempit seh

mengindikasikan adanya tindakan Terlapor I yang 

mencoba untuk menghalangi peserta lain dalam 

berkontestasi mendapatkan paket pekerjaan pada 

dinas tersebut. --------------------------------

Terkait dengan adanya dugaan persekongkolan 

vertikal antara Terlapor I dengan para peserta 

untuk menentukan jadwal tender terbantahkan hal 

mana telah disebutkan dalam Bab II Fakta

pemeriksaan, karena untuk jadwal tahapan lelang 

 

511 

SALINAN 

persekongkolan pada saat penetapan 

--------------------------------------------  

Indikasi pada saat pengumuman calon 

--------------------------------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan 

-------------------------------------------  

Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan 

pemenang  tender/lelang dan 

penandatanganan kontrak; dan -------------------  

kasi persekongkolan pada saat 

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. --------  

Dari 14 Indikasi di atas, tidak dapat serta merta 

berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh 2 

syarat utama yang harus dibuktikan yaitu 

Komunikasi dan Ekonomi sebagaimana disebutkan 

ti Anisah, S.H., M.Hum. ---------------------  

Sebagaimana disebutkan di atas, dan apabila 

dihadapkan dengan tuduhan Persekongkolan 

Tender, maka Terlapor IV tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan dalam hubungannya dengan 

persekongkolan vertikal karena adanya indikasi 

jika ULP/Pokja dalam Tender Pada dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten dalam 

menentukan jadwal tender sebagaimana 

disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelangaran 

yang dibuat oleh Investigator (“LDP”) halaman4 - 5 

dengan waktu yang sangat sempit sehingga 

mengindikasikan adanya tindakan Terlapor I yang 

mencoba untuk menghalangi peserta lain dalam 

berkontestasi mendapatkan paket pekerjaan pada 

--------------------------------------------  

Terkait dengan adanya dugaan persekongkolan 

vertikal antara Terlapor I dengan para peserta 

tuk menentukan jadwal tender terbantahkan hal 

mana telah disebutkan dalam Bab II Fakta-fakta 

pemeriksaan, karena untuk jadwal tahapan lelang 

  

persekongkolan pada saat penetapan 

 

Indikasi pada saat pengumuman calon 

 

Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan 

 

Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan 

pemenang  tender/lelang dan 

 

kasi persekongkolan pada saat 

 

Dari 14 Indikasi di atas, tidak dapat serta merta 

berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh 2 

syarat utama yang harus dibuktikan yaitu 

Komunikasi dan Ekonomi sebagaimana disebutkan 

 

Sebagaimana disebutkan di atas, dan apabila 

dihadapkan dengan tuduhan Persekongkolan 

Tender, maka Terlapor IV tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan dalam hubungannya dengan 

si 

jika ULP/Pokja dalam Tender Pada dinas Bina 

Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten dalam 

menentukan jadwal tender sebagaimana 

disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelangaran 

5 

ingga 

mengindikasikan adanya tindakan Terlapor I yang 

mencoba untuk menghalangi peserta lain dalam 

berkontestasi mendapatkan paket pekerjaan pada 

 

Terkait dengan adanya dugaan persekongkolan 

vertikal antara Terlapor I dengan para peserta 

tuk menentukan jadwal tender terbantahkan hal 

fakta 

pemeriksaan, karena untuk jadwal tahapan lelang 
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telah terjadi 5 kali perubahan sehingga sudah 

sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Perpres No

Tahun 2010 Tentang P

Pemerintah; --------------------------------

Kemudian indikasi persekongkolan vertikal yaitu 

adanya tindakan Terlapor I yang mana pada 

tanggal 27 April 2015 mengundang Terlapor IV 

untuk menghadiri Klarifikasi Evaluasi Teknis pada 

tanggal 29 April 2015, sementara 

jadwal tender evaluasi teknis Tidak Masuk dalam 

Jadwal Pelaksanaan Lelang namun hal tersebut 

terbantahkan dengan keterangan Ahli Drs

Usman, S.T. pada pokoknya terkait dengan 

Klarifikasi Evaluasi Teknis dapat dilakukan 

kapanpun meskipun tid

tahapan lelang. hal ini sesuai dengan keterangan 

Ari Widianto, ahli pengadaan barang dan jasa dari 

LKPP, yang pada pokoknya menerangkan “bahwa 

terkait dengan jadwal klarifikasi memang pada 

prakteknya tidak selalu diatur dalam jadwal 

karean klarifikasi itu dilakukan apabila trerdapat 

hal-hal yang kurang jelas dalam proses 

pelaksanaan tender. --------------------------------

Keterangan kedua ahli di atas terkait dengan tidak 

dipersalahkannya apabila Jadwal Klarifikasi tidak 

di masukkan, sesuai dengan keterangan

Widiantara, Ketua ULP/Pokja, yang pada pokoknya 

menerangkan terkait dengan jadwal klarifikasi 

masih masuk dalam tenggang waktu jadwal 

pelelangan sehingga kami gunakan 

yang tersedia, karena pada saat itu tanggal 22 April 

2015 adalah jadwal evaluasi penawaran sampai 

dengan 29 April 2015 adalah Upload Berita Acara 

Pelelangan. Terlapor I juga menyampaikan dalam 

system Pokja tidak diperkenankan untuk 

menambah tahapan jadwal lelang karena sudah 
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telah terjadi 5 kali perubahan sehingga sudah 

sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Perpres Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

------------------------------------------------  

Kemudian indikasi persekongkolan vertikal yaitu 

adanya tindakan Terlapor I yang mana pada 

tanggal 27 April 2015 mengundang Terlapor IV 

untuk menghadiri Klarifikasi Evaluasi Teknis pada 

tanggal 29 April 2015, sementara berdasarkan 

jadwal tender evaluasi teknis Tidak Masuk dalam 

Jadwal Pelaksanaan Lelang namun hal tersebut 

terbantahkan dengan keterangan Ahli Drs. Edi 

pada pokoknya terkait dengan 

Klarifikasi Evaluasi Teknis dapat dilakukan 

kapanpun meskipun tidak diatur dalam jadwal 

tahapan lelang. hal ini sesuai dengan keterangan 

Ari Widianto, ahli pengadaan barang dan jasa dari 

LKPP, yang pada pokoknya menerangkan “bahwa 

terkait dengan jadwal klarifikasi memang pada 

prakteknya tidak selalu diatur dalam jadwal lelang 

karean klarifikasi itu dilakukan apabila trerdapat 

hal yang kurang jelas dalam proses 

--------------------------------------  

Keterangan kedua ahli di atas terkait dengan tidak 

dipersalahkannya apabila Jadwal Klarifikasi tidak 

di masukkan, sesuai dengan keterangan Dian Eka 

Widiantara, Ketua ULP/Pokja, yang pada pokoknya 

menerangkan terkait dengan jadwal klarifikasi 

masih masuk dalam tenggang waktu jadwal 

pelelangan sehingga kami gunakan rentang waktu 

yang tersedia, karena pada saat itu tanggal 22 April 

jadwal evaluasi penawaran sampai 

dengan 29 April 2015 adalah Upload Berita Acara 

Pelelangan. Terlapor I juga menyampaikan dalam 

system Pokja tidak diperkenankan untuk 

menambah tahapan jadwal lelang karena sudah 

 

telah terjadi 5 kali perubahan sehingga sudah 

54 

engadaan Barang dan Jasa 

 

Kemudian indikasi persekongkolan vertikal yaitu 

adanya tindakan Terlapor I yang mana pada 

tanggal 27 April 2015 mengundang Terlapor IV 

untuk menghadiri Klarifikasi Evaluasi Teknis pada 

berdasarkan 

jadwal tender evaluasi teknis Tidak Masuk dalam 

Jadwal Pelaksanaan Lelang namun hal tersebut 

Edi 

pada pokoknya terkait dengan 

Klarifikasi Evaluasi Teknis dapat dilakukan 

ak diatur dalam jadwal 

tahapan lelang. hal ini sesuai dengan keterangan 

Ari Widianto, ahli pengadaan barang dan jasa dari 

LKPP, yang pada pokoknya menerangkan “bahwa 

terkait dengan jadwal klarifikasi memang pada 

lelang 

karean klarifikasi itu dilakukan apabila trerdapat 

hal yang kurang jelas dalam proses 

 

Keterangan kedua ahli di atas terkait dengan tidak 

dipersalahkannya apabila Jadwal Klarifikasi tidak 

Dian Eka 

Widiantara, Ketua ULP/Pokja, yang pada pokoknya 

menerangkan terkait dengan jadwal klarifikasi 

masih masuk dalam tenggang waktu jadwal 

waktu 

yang tersedia, karena pada saat itu tanggal 22 April 

jadwal evaluasi penawaran sampai 

dengan 29 April 2015 adalah Upload Berita Acara 

Pelelangan. Terlapor I juga menyampaikan dalam 

system Pokja tidak diperkenankan untuk 

menambah tahapan jadwal lelang karena sudah 
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diatur dan berdasarkan Perpres No 54 Tahun 20

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

adapun ketika kami melakukan klarifikasi kami 

hanya melihat tenggang waktu yang sudah 

ditentukan. --------------------------------

Kemudian dugaan Investigator yang mengarah 

pada persekongkolan Vertikal karena Pokja dalam 

membuat standar p

sebagaimana disebutkan dalam LDP 

(misalnya syarat S2 Teknik Sipil, dan memiliki 

sertifikat keahlian/SKA Utama Jalan, serta 

memiliki pengalaman 10 Tahun”), sehingga hal ini 

juga dianggap merupakan suatu tindakan yang 

menghalangi peserta lain dalam berkompetisi 

mendapatkan paket pekerj

sendirinya terbantahkan sebagaima

saksi Ir. Cucu Suh

Komitmen Provinsi Banten) yang menerangkan: 

kami selalu minta pendidikan minimal S1 teknik 

sipil berpengalaman minimal 10

mempunyai atau menguasai keahlian

tertentu, kemudian 

maksimal S1 dan rata rata D3 berpengalaman 

minimal 5 Tahun, tetapi adanya perubahan 

dan menentukan minimal S2 bisa jadi karena 

kompleksitasnya pekerjaan dan menging

karakteristik wilayah sehingga dibutuhkan orang 

yang berpengalaman sebagai manajemen proyek, 

sehingga S2 sangat rele

berdasarkan keterangan Dian Eka Widiantara, 

Ketua ULP/Pokja menerangkan bahwa terkait 

dengan persyaratan di

sehingga dugaan yang termuat dalam LDP 

terbantahkan. --------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan 

jika seluruh proses dari awal hingga pelaksanaan 
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diatur dan berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

adapun ketika kami melakukan klarifikasi kami 

hanya melihat tenggang waktu yang sudah 

-------------------------------------------------  

Kemudian dugaan Investigator yang mengarah 

pada persekongkolan Vertikal karena Pokja dalam 

membuat standar persyaratan khusus 

sebagaimana disebutkan dalam LDP halaman  22 

(misalnya syarat S2 Teknik Sipil, dan memiliki 

sertifikat keahlian/SKA Utama Jalan, serta 

memiliki pengalaman 10 Tahun”), sehingga hal ini 

juga dianggap merupakan suatu tindakan yang 

menghalangi peserta lain dalam berkompetisi 

mendapatkan paket pekerjaan, hal tersebut dengan 

sendirinya terbantahkan sebagaimana keterangan 

saksi Ir. Cucu Suhara, M.Si. (Pejabat Pembuat 

Komitmen Provinsi Banten) yang menerangkan: 

kami selalu minta pendidikan minimal S1 teknik 

sipil berpengalaman minimal 10 tahun dan harus 

menguasai keahlian bidang 

 untuk staff manager kita 

maksimal S1 dan rata rata D3 berpengalaman 

un, tetapi adanya perubahan syarat 

dan menentukan minimal S2 bisa jadi karena 

kompleksitasnya pekerjaan dan mengingat pula 

karakteristik wilayah sehingga dibutuhkan orang 

yang berpengalaman sebagai manajemen proyek, 

sehingga S2 sangat relevan sebagai syarat”. Dan 

berdasarkan keterangan Dian Eka Widiantara, 

Ketua ULP/Pokja menerangkan bahwa terkait 

dengan persyaratan disusun atau dibuat oleh PPK 

sehingga dugaan yang termuat dalam LDP 

---------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan 

jika seluruh proses dari awal hingga pelaksanaan 

  

10 

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

adapun ketika kami melakukan klarifikasi kami 

hanya melihat tenggang waktu yang sudah 

 

Kemudian dugaan Investigator yang mengarah 

pada persekongkolan Vertikal karena Pokja dalam 

ersyaratan khusus 

22 

(misalnya syarat S2 Teknik Sipil, dan memiliki 

sertifikat keahlian/SKA Utama Jalan, serta 

memiliki pengalaman 10 Tahun”), sehingga hal ini 

juga dianggap merupakan suatu tindakan yang 

menghalangi peserta lain dalam berkompetisi 

aan, hal tersebut dengan 

na keterangan 

ara, M.Si. (Pejabat Pembuat 

Komitmen Provinsi Banten) yang menerangkan: 

kami selalu minta pendidikan minimal S1 teknik 

tahun dan harus 

bidang 

nager kita 

maksimal S1 dan rata rata D3 berpengalaman 

syarat 

dan menentukan minimal S2 bisa jadi karena 

at pula 

karakteristik wilayah sehingga dibutuhkan orang 

yang berpengalaman sebagai manajemen proyek, 

an sebagai syarat”. Dan 

berdasarkan keterangan Dian Eka Widiantara, 

Ketua ULP/Pokja menerangkan bahwa terkait 

susun atau dibuat oleh PPK 

sehingga dugaan yang termuat dalam LDP 

 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan 

jika seluruh proses dari awal hingga pelaksanaan 
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tender adalah kewenangan dari Pokja sehingga 

dugaan yang mengindikasikan adanya 

persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan 

Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan maka dengan demikian seluruh 

dugaan yang khususnya mengarah pada Terlapor 

IV harus ditolak. --------------------------------

Kemudian untuk persekongkolan horizontal, 

apabila merujuk pad

berdasarkan pemeriksaan di persidangan, setelah 

mendengarkan keterangan dari seluruh saksi yang 

disampaikan pada SUB II Fakta

tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa 

Terlapor IV pernah melakukan pertemuan at

komunikasi dengan Terlapor II Terlapor III dan 

Terlapor V sehingga memenuhi salah satu unsur 

bersekongkol yaitu Kerjasama Antara Dua Pihak 

atau Lebih. --------------------------------

Hal di atas sebagaimana dengan keterangan saksi 

fakta dari Terlapor II yaitu 

Manajer Proyek PT Adhi Karya

dibawah sumpah yang menyatakan “Bahwa terkait 

dengan nilai penawaran kami, adalah hasil dasar 

perhitungan kami, tanpa berkomunikasi dengan 

pihak lain apalagi perserta tender yang lain

Tidak adanya tindakan penyesu

dengan peserta lain disampaikan pula oleh sak

Joko Soengkowo, estimator PT

(Persero) di bawah sumpah menyatakan “Bahwa 

hasil HPS yang telah kami ajukan adalah 

berdasarkan rumus yang selalu saya gunakan 

dalam menentukan harga

menjelaskan dengan menggunakan 

menyajikan dengan data tentang tatacara 

perhitungan untuk menentukan harga satuan yang 

bersandar pada rumus”)
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tender adalah kewenangan dari Pokja sehingga 

dugaan yang mengindikasikan adanya 

persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan 

Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan maka dengan demikian seluruh 

dugaan yang khususnya mengarah pada Terlapor 

------------------------------------------  

Kemudian untuk persekongkolan horizontal, 

apabila merujuk pada fakta yang terungkap 

berdasarkan pemeriksaan di persidangan, setelah 

mendengarkan keterangan dari seluruh saksi yang 

disampaikan pada SUB II Fakta-fakta pemeriksaan, 

tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa 

Terlapor IV pernah melakukan pertemuan atau 

komunikasi dengan Terlapor II Terlapor III dan 

Terlapor V sehingga memenuhi salah satu unsur 

bersekongkol yaitu Kerjasama Antara Dua Pihak 

-------------------------------------------------  

Hal di atas sebagaimana dengan keterangan saksi 

fakta dari Terlapor II yaitu Edi Nurpadmo selaku 

jer Proyek PT Adhi Karya (Persero), Tbk, 

dibawah sumpah yang menyatakan “Bahwa terkait 

dengan nilai penawaran kami, adalah hasil dasar 

perhitungan kami, tanpa berkomunikasi dengan 

pihak lain apalagi perserta tender yang lain; ---------  

Tidak adanya tindakan penyesuaian dokumen 

dengan peserta lain disampaikan pula oleh saksi 

Joko Soengkowo, estimator PT Brantas Abipraya 

(Persero) di bawah sumpah menyatakan “Bahwa 

hasil HPS yang telah kami ajukan adalah 

berdasarkan rumus yang selalu saya gunakan 

dalam menentukan harga satuan (“Joko Soengkowo 

menjelaskan dengan menggunakan power point dan 

menyajikan dengan data tentang tatacara 

perhitungan untuk menentukan harga satuan yang 

bersandar pada rumus”) ---------------------------------  

 

tender adalah kewenangan dari Pokja sehingga 

dugaan yang mengindikasikan adanya 

persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan 

Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan maka dengan demikian seluruh 

dugaan yang khususnya mengarah pada Terlapor 

 

Kemudian untuk persekongkolan horizontal, 

a fakta yang terungkap 

berdasarkan pemeriksaan di persidangan, setelah 

mendengarkan keterangan dari seluruh saksi yang 

fakta pemeriksaan, 

tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa 

au 

komunikasi dengan Terlapor II Terlapor III dan 

Terlapor V sehingga memenuhi salah satu unsur 

bersekongkol yaitu Kerjasama Antara Dua Pihak 

 

Hal di atas sebagaimana dengan keterangan saksi 

mo selaku 

Tbk, 

dibawah sumpah yang menyatakan “Bahwa terkait 

dengan nilai penawaran kami, adalah hasil dasar 

perhitungan kami, tanpa berkomunikasi dengan 

 

aian dokumen 

si 

Brantas Abipraya 

(Persero) di bawah sumpah menyatakan “Bahwa 

hasil HPS yang telah kami ajukan adalah 

berdasarkan rumus yang selalu saya gunakan 

satuan (“Joko Soengkowo 

dan 

menyajikan dengan data tentang tatacara 

perhitungan untuk menentukan harga satuan yang 
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Sebagaimana keterangan dari saksi fakta di atas, 

hal tersebut juga berses

saksi Andi Fachriyanto, estimator PT

(Persero) di bawah sumpah menerangkan “Bahwa 

saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender pada paket pekerjaan tahun 2015 

dan Saksi tidak pernah bertemu dan 

berkomunikasi dengan peserta lainnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat terang 

dan jelas jika dalam perkara ini tidak terdapat 

satupun saksi maupun fakta yang membuktikan 

jika antara para Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV 

dan Terlapor V, telah menga

interaksi dan komunikasi sehingga terjadi 

persekongkolan. --------------------------------

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak 

terbukti. --------------------------------

15.19.3 Unsur pihak lain. --------------------------------

Bahwa yang dimaksud dengan para pihak vertikal 

dan horisontal yang terlibat dalam proses tender 

yang melakukan persekongkolan tender adalah 

baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau 

sebagai subyek hukum lainnya yang terkait dengan 

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

Dalam konteksnya dengan unsur ini pihak vertikal 

dan horisontal harus dibuktikan telah 

bersekongkol, namun apabila tidak terbukti 

bersekongkol, maka unsur pihak lain dapat 

dikesampingkan. --------------------------------

15.19.4 Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang 

Tender. --------------------------------

Pengertian dari unsur dimaksud adalah suatu 

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses 

tender secara bersekong

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing 

dan/atau untuk memenangkan peserta tender 
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Sebagaimana keterangan dari saksi fakta di atas, 

hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan 

Andi Fachriyanto, estimator PT Hutama Karya

(Persero) di bawah sumpah menerangkan “Bahwa 

saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender pada paket pekerjaan tahun 2015 

dan Saksi tidak pernah bertemu dan 

ikasi dengan peserta lainnya. --------------  

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat terang 

dan jelas jika dalam perkara ini tidak terdapat 

satupun saksi maupun fakta yang membuktikan 

jika antara para Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV 

dan Terlapor V, telah mengadakan pertemuan, 

interaksi dan komunikasi sehingga terjadi 

-------------------------------------------  

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak 

----------------------------------------------------  

-----------------------------------------  

Bahwa yang dimaksud dengan para pihak vertikal 

dan horisontal yang terlibat dalam proses tender 

lakukan persekongkolan tender adalah 

baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau 

sebagai subyek hukum lainnya yang terkait dengan 

------------------------------------------  

Dalam konteksnya dengan unsur ini pihak vertikal 

dan horisontal harus dibuktikan telah 

namun apabila tidak terbukti 

bersekongkol, maka unsur pihak lain dapat 

------------------------------------------  

Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang 

------------------------------------------------------  

Pengertian dari unsur dimaksud adalah suatu 

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses 

tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk 

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing 

dan/atau untuk memenangkan peserta tender 

  

Sebagaimana keterangan dari saksi fakta di atas, 

uaian dengan keterangan 

Hutama Karya 

(Persero) di bawah sumpah menerangkan “Bahwa 

saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang 

mengikuti tender pada paket pekerjaan tahun 2015 

dan Saksi tidak pernah bertemu dan 

 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat terang 

dan jelas jika dalam perkara ini tidak terdapat 

satupun saksi maupun fakta yang membuktikan 

jika antara para Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV 

dakan pertemuan, 

interaksi dan komunikasi sehingga terjadi 

 

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak 

 

 

Bahwa yang dimaksud dengan para pihak vertikal 

dan horisontal yang terlibat dalam proses tender 

lakukan persekongkolan tender adalah 

baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau 

sebagai subyek hukum lainnya yang terkait dengan 

 

Dalam konteksnya dengan unsur ini pihak vertikal 

dan horisontal harus dibuktikan telah 

namun apabila tidak terbukti 

bersekongkol, maka unsur pihak lain dapat 

 

Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang 

 

Pengertian dari unsur dimaksud adalah suatu 

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses 

kol yang bertujuan untuk 

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing 

dan/atau untuk memenangkan peserta tender 



 

15.19.5
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tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan 

atau penentuan pemenang tender tersebut antara 

lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria 

pemenang, persyaratan teknik, keuangan, 

spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

Bahwa walaupun pada unsur di atas terdapat frasa 

“mengatur dan atau….”, akan tetapi yang harus 

digarisbawahi adalah bahwa persekongkolan 

dimaksud tujuannya agar salah satu pel

memenangkan tender. Unsur ini tidak akan 

mempunyai makna “penghukuman” apabila 

persokongkolan itu hanya sampai pada tahap 

pengaturan saja. Apa artinya melakukan 

persekongkolan kalau hanya bertujuan untuk 

mengatur saja tanpa dimaksudkan untuk 

memenangkan tender.

Bahwa mayoritas putusan KPPU selalu 

mempertimbangkan perlu dibuktikannya adanya 

pemenang tender. --------------------------------

Bahwa berdasarkan hal

atas, unsur mengatur dan atau memenangkan 

tender tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

15.19.5 Unsur persaingan usaha tidak sehat

Unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 

atau melawan hukum atau menghamb

persaingan usaha. --------------------------------

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha No

Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli Tentang 

larangan persekongkolan dalam tender, halaman 

12 disebutkan jika persekongkolan dalam tender 

dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat 

reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan 
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tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan 

atau penentuan pemenang tender tersebut antara 

lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria 

nang, persyaratan teknik, keuangan, 

spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. ----------  

Bahwa walaupun pada unsur di atas terdapat frasa 

….”, akan tetapi yang harus 

digarisbawahi adalah bahwa persekongkolan 

dimaksud tujuannya agar salah satu pelaku usaha 

memenangkan tender. Unsur ini tidak akan 

mempunyai makna “penghukuman” apabila 

persokongkolan itu hanya sampai pada tahap 

pengaturan saja. Apa artinya melakukan 

persekongkolan kalau hanya bertujuan untuk 

mengatur saja tanpa dimaksudkan untuk 

nangkan tender. -----------------------------------  

Bahwa mayoritas putusan KPPU selalu 

mempertimbangkan perlu dibuktikannya adanya 

-----------------------------------------  

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di 

atas, unsur mengatur dan atau memenangkan 

tender tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -  

sur persaingan usaha tidak sehat. -----------------  

Unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 

atau melawan hukum atau menghambat 

----------------------------------------  

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli Tentang 

larangan persekongkolan dalam tender, halaman 

12 disebutkan jika persekongkolan dalam tender 

sebagai perilaku yang bersifat rule of 

, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan 

 

tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan 

atau penentuan pemenang tender tersebut antara 

lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria 

nang, persyaratan teknik, keuangan, 

 

Bahwa walaupun pada unsur di atas terdapat frasa 

….”, akan tetapi yang harus 

digarisbawahi adalah bahwa persekongkolan 

aku usaha 

memenangkan tender. Unsur ini tidak akan 

mempunyai makna “penghukuman” apabila 

persokongkolan itu hanya sampai pada tahap 

pengaturan saja. Apa artinya melakukan 

persekongkolan kalau hanya bertujuan untuk 

mengatur saja tanpa dimaksudkan untuk 

 

Bahwa mayoritas putusan KPPU selalu 

mempertimbangkan perlu dibuktikannya adanya 

 

hal yang kami uraikan di 

atas, unsur mengatur dan atau memenangkan 

 

  

Unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 

at 

 

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas 

2 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pasal 22 UU Anti Monopoli Tentang 

larangan persekongkolan dalam tender, halaman 

12 disebutkan jika persekongkolan dalam tender 

rule of 

, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan 



 

 
 

15.20 Permohonan.

Berdasarkan pada fakta

sebagaimana telah kami uraikan secara terperinci di atas, 

akhirnya kami mohon agar Majelis Komisi yang terhormat 

memberikan putusan:

Menyata

tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putus

yang seadil
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pembuktian dalam menentukan telah terjadinya 

pelanggaran terhadap persaingan usaha yang 

sehat. --------------------------------

Bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas, maka 

apabila terdapat suatu 

sebagai suatu perbuatan persekongkolan maka 

harus dibuktikan secara rill, yaitu apakah para 

terlapor telah melakukan pertemuan, komunikasi 

untuk melakukan suatu persekongkolan.

Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat 

merupakan akibat atau dampak yang ditimbulkan 

oleh misbehavior atau 

usaha. Dampak tersebut harus dibuktikan. 

Pembuktian atas dampak dimaksud merupakan 

esensi rule of reason. 

Bahwa merujuk pula pada fakta

lanjutan tidak ada sa

pada terbuktinya perilaku Terlapor IV yang 

melawan hukum, tidak jujur dan menghambat 

persaingan usaha sehingga mengakibatkan para 

pelaku usaha dalam pasar sejenis tidak dapat 

bersaing secara kompetitif.

Bahwa dengan demikian 

tidak sehat tidak terbukti.

Permohonan. --------------------------------

Berdasarkan pada fakta-fakta pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana telah kami uraikan secara terperinci di atas, 

akhirnya kami mohon agar Majelis Komisi yang terhormat 

memberikan putusan: --------------------------------

Menyatakan bahwa Terlapor IV, PT Brantas Abipraya (Persero) 

tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------------------

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putus

yang seadil-adilnya ex aequo et bono
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pembuktian dalam menentukan telah terjadinya 

pelanggaran terhadap persaingan usaha yang 

-------------------------------------------------------  

Bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas, maka 

apabila terdapat suatu dugaan yang diindikasikan 

sebagai suatu perbuatan persekongkolan maka 

harus dibuktikan secara rill, yaitu apakah para 

terlapor telah melakukan pertemuan, komunikasi 

untuk melakukan suatu persekongkolan. ------------  

Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat 

kibat atau dampak yang ditimbulkan 

atau misconduct dari pelaku 

usaha. Dampak tersebut harus dibuktikan. 

Pembuktian atas dampak dimaksud merupakan 

 -------------------------------------  

Bahwa merujuk pula pada fakta-fakta pemeriksaan 

lanjutan tidak ada satupun bukti yang mengarah 

pada terbuktinya perilaku Terlapor IV yang 

melawan hukum, tidak jujur dan menghambat 

persaingan usaha sehingga mengakibatkan para 

pelaku usaha dalam pasar sejenis tidak dapat 

bersaing secara kompetitif. ------------------------------  

Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha 

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

------------------------------------------------------------  

fakta pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana telah kami uraikan secara terperinci di atas, 

akhirnya kami mohon agar Majelis Komisi yang terhormat 

-------------------------------------------------  

kan bahwa Terlapor IV, PT Brantas Abipraya (Persero) 

tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang 

Larangan Praktik Monopoli dan 

--------------------------------------  

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan 

ex aequo et bono. -------------------------------  

  

pembuktian dalam menentukan telah terjadinya 

pelanggaran terhadap persaingan usaha yang 

 

Bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas, maka 

dugaan yang diindikasikan 

sebagai suatu perbuatan persekongkolan maka 

harus dibuktikan secara rill, yaitu apakah para 

terlapor telah melakukan pertemuan, komunikasi 

 

Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat 

kibat atau dampak yang ditimbulkan 

dari pelaku 

usaha. Dampak tersebut harus dibuktikan. 

Pembuktian atas dampak dimaksud merupakan 

 

fakta pemeriksaan 

tupun bukti yang mengarah 

pada terbuktinya perilaku Terlapor IV yang 

melawan hukum, tidak jujur dan menghambat 

persaingan usaha sehingga mengakibatkan para 

pelaku usaha dalam pasar sejenis tidak dapat 

 

unsur persaingan usaha 

 

 

fakta pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana telah kami uraikan secara terperinci di atas, 

akhirnya kami mohon agar Majelis Komisi yang terhormat 

 

kan bahwa Terlapor IV, PT Brantas Abipraya (Persero) 

Undang 

Larangan Praktik Monopoli dan 

 

an 

 



 

16. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (

16.1 Pengajuan Kesimpulan/Konklusi Ini Adalah 

Dengan Ketentuan Hukum (

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

Peraturan Komisi Peng

1 tahun 

“Dalam pemeriksaan, Terlapor wajib menyerahka

dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

1 tahun 

“Dalam pemeriksaan, Terlapor berhak:

h.

Komisi sebelum Putusan”

Bertitik tolak dari ketentuan

pen

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Peng

sehingga pengajuan Kesimpulan/ Konklusi ini adalah 

process of law

16.2 Pokok

Pokok

Laporan Du

1999 terkait

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten 

Terlapor 

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

telah disampaikan oleh Terlapor 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2018
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Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide 

Pengajuan Kesimpulan/Konklusi Ini Adalah 

Dengan Ketentuan Hukum (Due Process Of Law) 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut

“Dalam pemeriksaan, Terlapor wajib menyerahka

dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

1 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut

“Dalam pemeriksaan, Terlapor berhak:

h. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

Komisi sebelum Putusan” --------------------------------

Bertitik tolak dari ketentuan

penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor

sehingga pengajuan Kesimpulan/ Konklusi ini adalah 

process of law. --------------------------------

Pokok-Pokok Kesimpulan/Konklusi 

Pokok-pokok Kesimpulan/Konklusi ini ditujukan kepada 

Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor

1999 terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

Provinsi Banten yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat 

Terlapor V jelaskan, Kesimpulan/

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

telah disampaikan oleh Terlapor 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2018. --------------------------------
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Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

vide TV.8); ------------------------  

Pengajuan Kesimpulan/Konklusi Ini Adalah Telah Sesuai 

Due Process Of Law)  ----------------  

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

awas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor

2010 menyatakan sebagai berikut: -----------------------  

“Dalam pemeriksaan, Terlapor wajib menyerahkan surat 

dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.” ------  

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor

2010 menyatakan sebagai berikut:  ----------------------  

“Dalam pemeriksaan, Terlapor berhak: -----------------------------  

menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

---------------------------------------------  

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, 

Konklusi secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2010, 

sehingga pengajuan Kesimpulan/ Konklusi ini adalah due 

----------------------------------------------------------  

Pokok Kesimpulan/Konklusi  -------------------------------  

Konklusi ini ditujukan kepada 

gaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 

4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat 

mpulan/Konklusi ini disampaikan 

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

telah disampaikan oleh Terlapor V kepada Majelis Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 20 Maret 

---------------------------------------------------------------------  

 

Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, 

Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

 

Telah Sesuai 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c 

awas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 

 

n surat 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf h 

Nomor 

 

 

menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis 

 

ketentuan pasal di atas, 

Konklusi secara prosesual 

mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi 

1 tahun 2010, 

due 

 

 

Konklusi ini ditujukan kepada 

5 tahun 

4 Paket Tender Pembangunan Jalan pada Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di 

yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat 

Konklusi ini disampaikan 

secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/ pembelaan yang 

kepada Majelis Komisi 

pada tanggal 20 Maret 

 



 

 
 

Bahwa berda

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persainga

Usaha Tidak Sehat menyebutkan

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku 

usaha bersekongkol deng

vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender. 

Akan tetapi, kami, PT 

peserta tender

sebagai Terlapor 

sama sekali tidak memenangkan 4 paket Pembangunan Jalan 

pada dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten dan Terlapor V

sekali tidak pernah melakukan persekongkolan, baik secara

horizontal maupun secara

Adapun pokok

diuraikan adalah sebagai berikut

16.2.1
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Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 UU Nomor

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persainga

Usaha Tidak Sehat menyebutkan

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku 

usaha bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan 

vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender. 

Akan tetapi, kami, PT Waskita Karya (Persero), Tbk., 

peserta tender, menolak dengan tegas keberadaan kami 

sebagai Terlapor V karena PT 

sama sekali tidak memenangkan 4 paket Pembangunan Jalan 

pada dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten dan Terlapor V

sekali tidak pernah melakukan persekongkolan, baik secara

horizontal maupun secara vertik

Adapun pokok-pokok Kesimpulan/

iuraikan adalah sebagai berikut

16.2.1 Berdasarkan hasil persidangan K

lanjutan, ternyata tidak ada satu pun alat bukti 

yang membuktikan bahwa 

(Persero), Tbk./Terlapor 

persekongkolan baik vertikal maupun horizontal.

PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti 

yang mampu membuktikan 

(Persero), Tbk/ Terlapor 

persekongkolan baik 

berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan peraturan perundang

undangan telah mengatur secara tegas dan 

jelas mengenai alat
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sarkan ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat menyebutkan: ----------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” -----------  

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku 

an panitia tender (persekongkolan 

vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender.  ---------  

Waskita Karya (Persero), Tbk., sebagai 

, menolak dengan tegas keberadaan kami 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk. 

sama sekali tidak memenangkan 4 paket Pembangunan Jalan 

pada dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten dan Terlapor V sama 

sekali tidak pernah melakukan persekongkolan, baik secara

vertikal. ---------------------------------  

pokok Kesimpulan/Konklusi yang akan 

iuraikan adalah sebagai berikut:  ----------------------------------  

Berdasarkan hasil persidangan Komisi pada tingkat 

lanjutan, ternyata tidak ada satu pun alat bukti 

yang membuktikan bahwa PT Waskita Karya 

Terlapor V telah melakukan 

persekongkolan baik vertikal maupun horizontal. --  

PT Waskita Karya (Persero), Tbk./Terlapor V

menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti 

yang mampu membuktikan PT Waskita Karya 

/ Terlapor V telah melakukan 

ngkolan baik vertical maupun horizontal

berdasarkan dasar alasan sebagai berikut: ----------  

Bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan telah mengatur secara tegas dan 

jelas mengenai alat-alat bukti yang digunakan 

  

tahun 

n 

 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat 

dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat 

apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku 

usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku 

an panitia tender (persekongkolan 

 

sebagai 

, menolak dengan tegas keberadaan kami 

bk. 

sama sekali tidak memenangkan 4 paket Pembangunan Jalan 

pada dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bidang Pembangunan 

sama 

sekali tidak pernah melakukan persekongkolan, baik secara 

 

Konklusi yang akan 

 

omisi pada tingkat 

lanjutan, ternyata tidak ada satu pun alat bukti 

PT Waskita Karya 

telah melakukan 

 

V 

menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti 

PT Waskita Karya 

telah melakukan 

horizontal 

 

-

undangan telah mengatur secara tegas dan 

alat bukti yang digunakan 
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untuk menilai terjadinya suatu pelanggaran

terhadap Undang

1999, yaitu sebagai berikut

Ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan

“Alat-alat bukti pemeriksaan berupa:

i. Keterangan Saksi

ii. Keterangan Ahli

iii. Surat atau Dokumen

iv. Petunjuk; --------------------------------

v. Keterangan Pelaku Usaha.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Car

Perkara menegaskan

(1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya 

pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan 

alat-alat bukti berupa: 

a. Keterangan Saksi

b. Pendapat Ahli

c. Surat dan/atau Dokumen

d. Petunjuk; 

e. Keterangan Terlapor.

(2) Majelis Komisi menentukan sah ata

sahnya suatu ala

(3) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d merupakan pengetahuan majelis 

komisi yang olehnya dike

kebenarannya;

(4) ........dst.”  --------------------------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dan Pasal 72 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010 di atas, maka untuk menentukan apakah 

suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 
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untuk menilai terjadinya suatu pelanggaran

p Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 

1999, yaitu sebagai berikut:  -----------------------   

Ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

n Usaha Tidak Sehat, menyatakan: ---  

alat bukti pemeriksaan berupa: --------------  

Keterangan Saksi; ------------------------------  

Keterangan Ahli; --------------------------------  

Surat atau Dokumen; ---------------------------  

-----------------------------------------  

Keterangan Pelaku Usaha.” -------------------  

Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara menegaskan: --------------------------------  

Dalam menilai terjadi atau tidaknya 

pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan 

alat bukti berupa:  -------------------------  

Keterangan Saksi;  -------------------------  

Pendapat Ahli;  -----------------------------  

Surat dan/atau Dokumen;  ---------------  

;  ------------------------------------  

Keterangan Terlapor. ----------------------  

Majelis Komisi menentukan sah atau tidak 

sahnya suatu alat bukti; -----------------------  

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d merupakan pengetahuan majelis 

komisi yang olehnya diketahui dan diyakini 

kebenarannya; ----------------------------------  

----------------------------------------  

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dan Pasal 72 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010 di atas, maka untuk menentukan apakah 

suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 

 

untuk menilai terjadinya suatu pelanggaran 

hun 

   

Ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 

a Penanganan 

 

Dalam menilai terjadi atau tidaknya 

pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan 

 

 

 

 

 

 

u tidak 

 

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d merupakan pengetahuan majelis 

tahui dan diyakini 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 

Tahun 1999 dan Pasal 72 Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010 di atas, maka untuk menentukan apakah 

suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 
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Tahun 1999 telah terjadi, harus dibuktikan 

dengan menggunakan al

terdiri dari: keterangan saksi, pendapat ahli, 

surat dan/atau dokumen, petunjuk dan 

keterangan terlapor, sebag

dijabarkan di atas;

b. Faktanya dalam perkara 

sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaa

Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan 

berkas pada tanggal 

tidak ada satupun surat dan/atau dokumen

keterangan saksi maupun keterangan Ahli yang 

dapat membuktikan bahwa PT 

Tbk/Terlapor 

persekongkolan tender baik secara vertikal 

maupun secara horizontal.

Sehingga dengan demikian, seluruh indikasi 

persekongkolan Terlapor V dengan Terlapor I, II, 

III dan IV, yang diduga/disangkakan oleh tim 

investigator, sama sekali tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan mel

persekongkolan; --------------------------------

c. Selain dari pada itu, seluruh bukti yang 

diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan 

Ahli dalam perkara 

membuktikan ataupun memberikan petunjuk 

kepada Majelis Komisi untuk menyatakan 

adanya pelanggaran yang dilakukan 

PT Waskita Karya (Persero)

terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 

Tahun 1999; --------------------------------

d. Ketentuan Pasal 72

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010, juga menggariskan bahwa b

tidak dapat berdiri sendiri. Bukti petunjuk 

harus diyakini kebenarannya dan didukung 
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Tahun 1999 telah terjadi, harus dibuktikan 

nggunakan alat-alat bukti yang 

: keterangan saksi, pendapat ahli, 

surat dan/atau dokumen, petunjuk dan 

keterangan terlapor, sebagaimana telah 

dijabarkan di atas; -----------------------------------  

Faktanya dalam perkara a quo, dalam seluruh 

sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan 

Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan 

berkas pada tanggal 7 November 2018 (Inzage), 

tidak ada satupun surat dan/atau dokumen, 

keterangan saksi maupun keterangan Ahli yang 

dapat membuktikan bahwa PT Waskita Karya 

Terlapor V telah melakukan 

ngkolan tender baik secara vertikal 

maupun secara horizontal. -------------------------  

Sehingga dengan demikian, seluruh indikasi 

persekongkolan Terlapor V dengan Terlapor I, II, 

III dan IV, yang diduga/disangkakan oleh tim 

investigator, sama sekali tidak terbukti secara 

meyakinkan melakukan perbuatan 

--------------------------------------  

Selain dari pada itu, seluruh bukti yang 

diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan 

Ahli dalam perkara a quo, tidak dapat 

membuktikan ataupun memberikan petunjuk 

kepada Majelis Komisi untuk menyatakan 

pelanggaran yang dilakukan 

Waskita Karya (Persero), Tbk,/Terlapor V 

terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 

------------------------------------------  

Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

, juga menggariskan bahwa bukti petunjuk 

tidak dapat berdiri sendiri. Bukti petunjuk 

harus diyakini kebenarannya dan didukung 

  

Tahun 1999 telah terjadi, harus dibuktikan 

alat bukti yang 

: keterangan saksi, pendapat ahli, 

surat dan/atau dokumen, petunjuk dan 

aimana telah 

 

, dalam seluruh 

n 

Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan 

), 

, 

keterangan saksi maupun keterangan Ahli yang 

Waskita Karya 

telah melakukan 

ngkolan tender baik secara vertikal 

 

Sehingga dengan demikian, seluruh indikasi 

persekongkolan Terlapor V dengan Terlapor I, II, 

III dan IV, yang diduga/disangkakan oleh tim 

investigator, sama sekali tidak terbukti secara 

akukan perbuatan 

 

Selain dari pada itu, seluruh bukti yang 

diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan 

, tidak dapat 

membuktikan ataupun memberikan petunjuk 

kepada Majelis Komisi untuk menyatakan 

pelanggaran yang dilakukan                 

V 

terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 

 

Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

ukti petunjuk 

tidak dapat berdiri sendiri. Bukti petunjuk 

harus diyakini kebenarannya dan didukung 
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oleh pengetahuan yang dimiliki Majelis melalui 

bukti-bukti surat, keterangan Ahli maupun 

saksi selama proses persidangan perkara 

Bukti-bukti tersebut 

bukti-bukti yang mengarah kuat dan 

memberikan indikasi perse

diduga oleh tim 

menjadi bahan pert

pengetahuan bagi

memeriksa dan memutus perkara 

Faktanya, selama proses persidangan 

berlangsung, bukti pe

oleh tim Investigator dalam dugaannya, sama 

sekali tidak didukung oleh bukti

ini telah disampaikan dalam persidangan 

melalui keterangan Ahli

S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S.H., M.S. yang Terlapor Waskita  kutip sebagai 

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

i. Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS. 

pada angka 9 dan 10 halaman 9 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli, tertanggal 15 Oktober 2018, 

menyatakan:

Angka 9: --------------------------------

“..... maka menurut saya bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan. Menurut saya, jika 

dikaji dari unsur

22 yang tadi telah saya jelaskan di a

maka kalau hanya petunjuk belum 

memenuhi adanya unsur pelaku usaha 

mengikatkan diri dengan pelaku usaha 

yang lain, sepakat untuk bersekongkol 

dengan tujuan menguasai pasar yang 
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oleh pengetahuan yang dimiliki Majelis melalui 

bukti surat, keterangan Ahli maupun 

saksi selama proses persidangan perkara a quo. 

bukti tersebut haruslah merupakan 

bukti yang mengarah kuat dan 

memberikan indikasi persekongkolan yang 

diduga oleh tim Investigator. Sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan serta 

pengetahuan bagi Majelis Komisi dalam 

memeriksa dan memutus perkara a quo. --------  

, selama proses persidangan 

berlangsung, bukti petunjuk yang digunakan 

nvestigator dalam dugaannya, sama 

sekali tidak didukung oleh bukti-bukti lain. Hal 

ini telah disampaikan dalam persidangan 

melalui keterangan Ahli yaitu Dr. Siti Anisah, 

um. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S. yang Terlapor Waskita  kutip sebagai 

------------------------------------------------  

Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS. 

pada angka 9 dan 10 halaman 9 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli, tertanggal 15 Oktober 2018, 

n: -------------------------------------  

------------------------------------------  

..... maka menurut saya bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan. Menurut saya, jika 

dikaji dari unsur-unsur yang ada di Pasal 

22 yang tadi telah saya jelaskan di awal 

maka kalau hanya petunjuk belum 

memenuhi adanya unsur pelaku usaha 

mengikatkan diri dengan pelaku usaha 

yang lain, sepakat untuk bersekongkol 

dengan tujuan menguasai pasar yang 

 

oleh pengetahuan yang dimiliki Majelis melalui 

bukti surat, keterangan Ahli maupun 

. 

haruslah merupakan 

bukti yang mengarah kuat dan 

kongkolan yang 

nvestigator. Sehingga dapat 

imbangan serta 

Majelis Komisi dalam 

 

, selama proses persidangan 

tunjuk yang digunakan 

nvestigator dalam dugaannya, sama 

bukti lain. Hal 

ini telah disampaikan dalam persidangan 

yaitu Dr. Siti Anisah, 

um. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

S. yang Terlapor Waskita  kutip sebagai 

 

Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS. 

pada angka 9 dan 10 halaman 9 Berita 

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan 

Ahli, tertanggal 15 Oktober 2018, 

 

 

..... maka menurut saya bukti petunjuk 

atau bukti tidak langsung tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan. Menurut saya, jika 

unsur yang ada di Pasal 

wal 

maka kalau hanya petunjuk belum 

memenuhi adanya unsur pelaku usaha 

mengikatkan diri dengan pelaku usaha 

yang lain, sepakat untuk bersekongkol 

dengan tujuan menguasai pasar yang 
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menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat.” --------------------------------

Angka 10: --------------------------------

“jika tidak ada petu

adanya sepakat untuk bersekongkol, 

substansi sepakat bersekongkol seperti 

saya sebutkan tadi adalah ada niat, motif, 

dan tujuan bersekongkol maka tidak masuk 

ke dalam ranah persekongkolan.

ii. Sdri. Dr. Siti Anisah, S

angka 29 halaman 16 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

tertanggal 8 Oktober 2018, menyatakan:

“ini termasuk bukti dalam hukum 

persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 

42 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan bukti petunjuk atau bukti tida

langsung memang bukti tidak langsung 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus 

ditambah alat bukti yang lainnya, ....dst.

Berdasarkan keterangan Ahli yaitu Dr. Siti 

Anisah, S.H., M.

Pramono, S.H., M

bukti petunjuk (bukti tidak langsung) tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan, karena bukti petunjuk 

yang  berdiri sendiri, tidak dapat dijadikan 

acuan semata-mata karena belum memenuhi 

adanya unsur pelaku usaha yang mengikatkan 

diri dengan pelaku usaha lain (sepakat 

bersekongkol) dengan tujuan menguasai pasar 

yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat. --------------------------------

Dengan kata lain, dugaan tim 

terhadap adanya persekongkolan yang hanya 

didasarkan pada bukti petunjuk saja, tidak 
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menimbulkan persaingan usaha tidak 

--------------------------------------------  

----------------------------------------  

jika tidak ada petunjuk yang menunjukan 

adanya sepakat untuk bersekongkol, 

substansi sepakat bersekongkol seperti 

saya sebutkan tadi adalah ada niat, motif, 

dan tujuan bersekongkol maka tidak masuk 

ke dalam ranah persekongkolan.” ------------  

Sdri. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. pada 

ka 29 halaman 16 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

tertanggal 8 Oktober 2018, menyatakan: ---  

ini termasuk bukti dalam hukum 

persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 

42 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan bukti petunjuk atau bukti tidak 

langsung memang bukti tidak langsung 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus 

ditambah alat bukti yang lainnya, ....dst.” --  

Berdasarkan keterangan Ahli yaitu Dr. Siti 

H., M.Hum. dan Prof. Dr. Nindyo 

H., M.S. tersebut di atas, maka 

i petunjuk (bukti tidak langsung) tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan, karena bukti petunjuk 

yang  berdiri sendiri, tidak dapat dijadikan 

mata karena belum memenuhi 

adanya unsur pelaku usaha yang mengikatkan 

i dengan pelaku usaha lain (sepakat 

bersekongkol) dengan tujuan menguasai pasar 

yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

---------------------------------------------------  

Dengan kata lain, dugaan tim Investigator 

terhadap adanya persekongkolan yang hanya 

didasarkan pada bukti petunjuk saja, tidak 

  

menimbulkan persaingan usaha tidak 

 

 

njuk yang menunjukan 

adanya sepakat untuk bersekongkol, 

substansi sepakat bersekongkol seperti 

saya sebutkan tadi adalah ada niat, motif, 

dan tujuan bersekongkol maka tidak masuk 

 

um. pada 

ka 29 halaman 16 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, 

 

ini termasuk bukti dalam hukum 

persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 

42 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 

k 

langsung memang bukti tidak langsung 

tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus 

 

Berdasarkan keterangan Ahli yaitu Dr. Siti 

um. dan Prof. Dr. Nindyo 

S. tersebut di atas, maka 

i petunjuk (bukti tidak langsung) tidak 

dapat berdiri sendiri untuk membuktikan 

adanya persekongkolan, karena bukti petunjuk 

yang  berdiri sendiri, tidak dapat dijadikan 

mata karena belum memenuhi 

adanya unsur pelaku usaha yang mengikatkan 

i dengan pelaku usaha lain (sepakat 

bersekongkol) dengan tujuan menguasai pasar 

yang menimbulkan persaingan usaha tidak 

 

nvestigator 

terhadap adanya persekongkolan yang hanya 

didasarkan pada bukti petunjuk saja, tidak 
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memenuhi apa yang dipersyaratkan pada 

ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 

2010; --------------------------------

e. Bahwa suatu dug

mengacu pada unsur

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UU No

5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain, untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat” --------------------------------

Dalam Pasal 1 angka 8 di atas, 

dijabarkan unsur

oleh tim Investigator untuk membuktikan 

adanya persekongkolan baik secara horizontal, 

vertikal, maupun gabungan.

Adapun dalam persidangan, telah dijabarkan 

pula secara jelas oleh Ahli Terlapor V yaitu 

Bapak Prof. Nindyo Pramono, S

menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Ahli apa saja unsur

persekongkolan dalam pasal 22, apakah dapat 

dipenuhi secara terpisah? Atau harus kumulatif?

Jawaban: Harus ada pelaku usaha, dua atau 

lebih pelaku usaha

usaha sepakat untuk bersekongkol, kemudian 

tujuannya adalah menguasai pasar yang 

bersangkutan, menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat. Terkait wujud dari unsur 

bersekongkol, mengacu pada pedoman pasal 22 

yang dikeluarkan KPPU sang

Karena sangat luas, maka pemahaman teoritis 

saya untuk bisa membuktikan adanya 

kesepakatan bersekongkol, menurut saya unsur 
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emenuhi apa yang dipersyaratkan pada 

ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

aingan Usaha Nomor 1 Tahun 

---------------------------------------------------  

Bahwa suatu dugaan persekongkolan haruslah 

mengacu pada unsur-unsur persekongkolan 

pat dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor

5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: --  

Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain, untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

--------------------------------------------  

Dalam Pasal 1 angka 8 di atas, dapat 

dijabarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi 

nvestigator untuk membuktikan 

adanya persekongkolan baik secara horizontal, 

vertikal, maupun gabungan. -----------------------  

Adapun dalam persidangan, telah dijabarkan 

pula secara jelas oleh Ahli Terlapor V yaitu 

Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang 

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

Menurut Ahli apa saja unsur-unsur 

persekongkolan dalam pasal 22, apakah dapat 

dipenuhi secara terpisah? Atau harus kumulatif?

Jawaban: Harus ada pelaku usaha, dua atau 

lebih pelaku usaha. Dua atau lebih pelaku 

usaha sepakat untuk bersekongkol, kemudian 

tujuannya adalah menguasai pasar yang 

bersangkutan, menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat. Terkait wujud dari unsur 

bersekongkol, mengacu pada pedoman pasal 22 

yang dikeluarkan KPPU sangat luas ... ------------  

Karena sangat luas, maka pemahaman teoritis 

saya untuk bisa membuktikan adanya 

kesepakatan bersekongkol, menurut saya unsur 

 

emenuhi apa yang dipersyaratkan pada 

ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi 

aingan Usaha Nomor 1 Tahun 

 

an persekongkolan haruslah 

unsur persekongkolan 

mor 

 

Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain, untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

 

dapat 

r yang harus dipenuhi 

nvestigator untuk membuktikan 

adanya persekongkolan baik secara horizontal, 

 

Adapun dalam persidangan, telah dijabarkan 

pula secara jelas oleh Ahli Terlapor V yaitu 

, yang 

 

unsur 

persekongkolan dalam pasal 22, apakah dapat 

dipenuhi secara terpisah? Atau harus kumulatif? 

Jawaban: Harus ada pelaku usaha, dua atau 

. Dua atau lebih pelaku 

usaha sepakat untuk bersekongkol, kemudian 

tujuannya adalah menguasai pasar yang 

bersangkutan, menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat. Terkait wujud dari unsur 

bersekongkol, mengacu pada pedoman pasal 22 

 

Karena sangat luas, maka pemahaman teoritis 

saya untuk bisa membuktikan adanya 

kesepakatan bersekongkol, menurut saya unsur 
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yang paling utama harus ada niat atau motif 

atau tujuan untuk kolutif. Jika tidak ada niat 

atau motif untuk tujuan bers

tidak masuk dalam ranah persekongkolan.

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka tim 

investigator wajib membuktikan unsur

dalam persongkolan. Adapun suatu 

persekongkolan tidak dapat serta merta 

ditujukan pada pelaku usaha tanpa adany

unsur keuntungan atau uns

menguasai pasar;

f. Bahwa faktanya, Terlapor V sama sekali tidak 

memenangkan tender perkara 

dengan kata lain tidak mendapat keun

apalagi menguasai pasar

g. Adapun dalam hal tersebut, keterangan Ahli

Terlapor V yaitu Bapak Prof

S.H., M.S., telah memberikan pendapatnya 

pada angka 15 halaman 11 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 

Oktober 2018, yaitu sebagai berikut:

“Pertanyaan: Salah satu niat

mencari keuntungan. Jika ada perbuatan yang 

diduga terdapat indikasi persekongkolan, dan 

ternyata setelah ditelusuri tidak ada keuntungan 

yang diraih, apakah bisa dikategorikan bahwa 

indikasi ini lemah?

Jawaban: Jika tidak ada motif keuntungan 

maka tidak terbukti, untuk membuktikan 

adanya motif menguasai pasar bersangkutan itu 

apa dalam bisnis jika bukan keuntungan. 

Menurut saya jika tidak memenuhi unsur 

adanya motif keuntungan maka tidak masuk 

dalam ranah persekongkolan.

h. Faktanya, selama proses

quo, adanya niat, motif, dan tujuan 
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yang paling utama harus ada niat atau motif 

atau tujuan untuk kolutif. Jika tidak ada niat 

atau motif untuk tujuan bersekongkol maka 

tidak masuk dalam ranah persekongkolan.” -----  

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka tim 

investigator wajib membuktikan unsur-unsur 

dalam persongkolan. Adapun suatu 

persekongkolan tidak dapat serta merta 

ditujukan pada pelaku usaha tanpa adanya 

unsur keuntungan atau unsur tujuan untuk 

; ------------------------------------  

Bahwa faktanya, Terlapor V sama sekali tidak 

memenangkan tender perkara a quo atau 

dengan kata lain tidak mendapat keuntungan, 

apalagi menguasai pasar; ---------------------------  

Adapun dalam hal tersebut, keterangan Ahli

Terlapor V yaitu Bapak Prof. Nindyo Pramono, 

, telah memberikan pendapatnya 

pada angka 15 halaman 11 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 

Oktober 2018, yaitu sebagai berikut: -------------  

Salah satu niat, unsur tujuan yaitu 

mencari keuntungan. Jika ada perbuatan yang 

diduga terdapat indikasi persekongkolan, dan 

ternyata setelah ditelusuri tidak ada keuntungan 

yang diraih, apakah bisa dikategorikan bahwa 

indikasi ini lemah? -----------------------------------  

Jawaban: Jika tidak ada motif keuntungan 

aka tidak terbukti, untuk membuktikan 

adanya motif menguasai pasar bersangkutan itu 

apa dalam bisnis jika bukan keuntungan. 

Menurut saya jika tidak memenuhi unsur 

adanya motif keuntungan maka tidak masuk 

dalam ranah persekongkolan. ----------------------  

Faktanya, selama proses persidangan perkara a 

, adanya niat, motif, dan tujuan 

  

yang paling utama harus ada niat atau motif 

atau tujuan untuk kolutif. Jika tidak ada niat 

ekongkol maka 

 

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka tim 

unsur 

dalam persongkolan. Adapun suatu 

persekongkolan tidak dapat serta merta 

a 

ur tujuan untuk 

 

Bahwa faktanya, Terlapor V sama sekali tidak 

atau 

tungan, 

 

Adapun dalam hal tersebut, keterangan Ahli 

Nindyo Pramono, 

, telah memberikan pendapatnya 

pada angka 15 halaman 11 Berita Acara Sidang 

Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 

 

uan yaitu 

mencari keuntungan. Jika ada perbuatan yang 

diduga terdapat indikasi persekongkolan, dan 

ternyata setelah ditelusuri tidak ada keuntungan 

yang diraih, apakah bisa dikategorikan bahwa 

 

Jawaban: Jika tidak ada motif keuntungan 

aka tidak terbukti, untuk membuktikan 

adanya motif menguasai pasar bersangkutan itu 

apa dalam bisnis jika bukan keuntungan. 

Menurut saya jika tidak memenuhi unsur 

adanya motif keuntungan maka tidak masuk 

 

a 

, adanya niat, motif, dan tujuan 



 

16.2.2
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bersekongkol dalam diri Terlapor V, tidak dapat 

dibuktikan oleh Tim Investigator. sehingga 

bagaimana mungkin Tim Investigator hanya 

mendasarkan pada bukti petunjuk untuk 

membuktikan persekongkolan 

maupun Vertikal dalam tender perkara 

Dengan demikian telah terlihat secara jelas dan 

terang benderang (

nyata Terlapor V tidak dapat dikatakan sebagai 

pelaku usaha yang melakukan tindakan 

persekongkolan sebagaima

ketentuan Pasal 22 Undang

Tahun 1999.  --------------------------------

Bertitik tolak dari fakta

obyektif dan konkrit, tidak ada satupun alat bukti 

yang menyatakan dan mengindikasikan 

Karya (Persero) Tbk/

tindakan berupa persekongkolan baik vertikal, 

horizontal maupun penggabungan keduanya

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

untuk menyatakan PT 

Tbk/Terlapor V sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

Nomor 5 Tahun 1999.

16.2.2 Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender 

Horizontal Yang Dilakukan Oleh PT 

(Persero), Tbk./Terlapor 

III Dan IV, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak 

Memiliki Dasar Hukum Karena Terlapor 

Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk 

Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender.

Adapun dugaan pelanggaran persekongkolan yang 

dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Terlapor V dengan Pihak Terlapor
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bersekongkol dalam diri Terlapor V, tidak dapat 

dibuktikan oleh Tim Investigator. sehingga 

bagaimana mungkin Tim Investigator hanya 

mendasarkan pada bukti petunjuk untuk 

membuktikan persekongkolan Horizontal 

maupun Vertikal dalam tender perkara a quo? -  

Dengan demikian telah terlihat secara jelas dan 

terang benderang (Prima Facie) bahwa secara 

nyata Terlapor V tidak dapat dikatakan sebagai 

pelaku usaha yang melakukan tindakan 

persekongkolan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

------------------------------------------  

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas, maka secara 

obyektif dan konkrit, tidak ada satupun alat bukti 

yang menyatakan dan mengindikasikan PT Waskita 

/Terlapor V telah melakukan 

tindakan berupa persekongkolan baik vertikal, 

horizontal maupun penggabungan keduanya.  ------  

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

untuk menyatakan PT Waskita Karya (Persero) 

sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999. ------------------------------------  

Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender 

Horizontal Yang Dilakukan Oleh PT Waskita Karya 

./Terlapor V Dengan Pihak Terlapor Ii,

, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak 

Memiliki Dasar Hukum Karena Terlapor V Tidak 

Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk 

Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender. -----  

Adapun dugaan pelanggaran persekongkolan yang 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk/ 

dengan Pihak Terlapor II, III dan IV 

 

bersekongkol dalam diri Terlapor V, tidak dapat 

dibuktikan oleh Tim Investigator. sehingga 

bagaimana mungkin Tim Investigator hanya 

mendasarkan pada bukti petunjuk untuk 

Horizontal 

 

Dengan demikian telah terlihat secara jelas dan 

) bahwa secara 

nyata Terlapor V tidak dapat dikatakan sebagai 

pelaku usaha yang melakukan tindakan 

na diatur dalam 

Undang Nomor 5 

  

fakta di atas, maka secara 

obyektif dan konkrit, tidak ada satupun alat bukti 

PT Waskita 

telah melakukan 

tindakan berupa persekongkolan baik vertikal, 

 

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Waskita Karya (Persero) 

sebagai pihak yang tidak 

melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 UU 

 

Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender 

Waskita Karya 

, 

, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak 

Tidak 

Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk 

 

Adapun dugaan pelanggaran persekongkolan yang 

/ 

III dan IV 
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adalah dugaan yang sama sekali tidak memiliki 

dasar hukum karena Terlapor 

bekerja sama antar pelaku usaha untuk mengatur 

dan menentukan pemenang tend

Berikut Terlapor V kemukakan fakta

di dalam mengikuti 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

Banten, Terlapor V 

melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain

casu Terlapor II, III dan IV dalam 

menentukan pemenang tender

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

a. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu Adalah Dugaan Yang Sangat Mengada

Ada Dan Tidak Berdasar, Karena Fakta

Yang Disampaikan Oleh Tim Investigator Dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Sama Sekali 

Tidak Terdapat 

Yang Menyebutkan Terlapor V, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu 

yang mengada-

berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

i. Bahwa Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Investigator 

dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31 Laporan 

Dugaan, yang pada in
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adalah dugaan yang sama sekali tidak memiliki 

dasar hukum karena Terlapor V tidak pernah 

bekerja sama antar pelaku usaha untuk mengatur 

dan menentukan pemenang tender. -------------------  

kemukakan fakta-fakta bahwa 

mengikuti 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

V sama sekali tidak pernah 

melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain in 

Terlapor II, III dan IV dalam mengatur dan 

menentukan pemenang tender, yaitu sebagai 

-----------------------------------------------------  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Kepada Terlapor V Terkait Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

Tertentu Adalah Dugaan Yang Sangat Mengada-

Ada Dan Tidak Berdasar, Karena Fakta-Fakta 

Yang Disampaikan Oleh Tim Investigator Dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Sama Sekali 

Tidak Terdapat Adanya Dokumen-Dokumen 

Yang Menyebutkan Terlapor V, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti. -  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

-ada dan tidak berdasar, 

berdasarkan dasar alasan sebagai berikut: ------  

Bahwa Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Investigator 

dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

  

adalah dugaan yang sama sekali tidak memiliki 

tidak pernah 

bekerja sama antar pelaku usaha untuk mengatur 

 

fakta bahwa 

mengikuti 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber 

Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi 

li tidak pernah 

in 

mengatur dan 

yaitu sebagai 

 

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Kepada Terlapor V Terkait Adanya 

Penempatan Daftar Personil Pada Paket 

-

Fakta 

Yang Disampaikan Oleh Tim Investigator Dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Sama Sekali 

Dokumen 

Yang Menyebutkan Terlapor V, Sehingga 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

adalah dugaan 

ada dan tidak berdasar, 

 

Bahwa Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Investigator 

dalam point 13.2, angka (1) halaman 28 

sampai dengan halaman 31 Laporan 

tinya menyatakan 
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adanya persekongkolan Horizontal yang 

dikaitkan dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, 

adalah dalil yang tidak ada korelasinya 

terhadap Terlapor V, yang akan T

buktikan di bawah ini

ii. Bahwa terhadap Kesimp

disampaikan oleh Tim Investigator tentang 

“adanya penempatan daftar personil pada 

paket tertentu”, adalah tidak ada 

relevansinya dengan dokumen

dan fakta-fakta persidangan. Sehingga Tim 

Investigator hanya mengandalkan pada 

dugaan-dugaan dan asumsi

bahkan hanya mencari

saja; --------------------------------

iii. Bahwa ternyata fakta

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU

Maret 2018, halaman 28 sampai dengan 

halaman 31, sama sekali tidak terdapat 

adanya dokumen

menyebutkan Terlapor V.

Berdasarkan seluruh fakta

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan d

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

yang mengada-ada dan tidak berdasar, yang 

oleh karenanya demi hukum (

tersebut sama sekali tidak terbukti.

Sehingga dengan demikian 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persainga

(KPPU) untuk menyatakan PT 

(Persero), Tbk./Terlapor 
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adanya persekongkolan Horizontal yang 

dikaitkan dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, 

adalah dalil yang tidak ada korelasinya 

terhadap Terlapor V, yang akan Terlapor V 

buktikan di bawah ini; -------------------------  

terhadap Kesimpulan/Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator tentang 

“adanya penempatan daftar personil pada 

paket tertentu”, adalah tidak ada 

relevansinya dengan dokumen-dokumen 

fakta persidangan. Sehingga Tim 

Investigator hanya mengandalkan pada 

dugaan dan asumsi-asumsi, 

nya mencari-cari kesalahan 

-----------------------------------------------  

Bahwa ternyata fakta-fakta yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

n Dugaan Pelanggaran Perkara 

07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, halaman 28 sampai dengan 

n 31, sama sekali tidak terdapat 

adanya dokumen-dokumen yang 

menyebutkan Terlapor V. ---------------------  

Berdasarkan seluruh fakta-fakta tersebut di 

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait adanya penempatan daftar 

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

ada dan tidak berdasar, yang 

oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) dugaan 

tersebut sama sekali tidak terbukti. --------------  

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Waskita Karya 

Terlapor V sebagai pihak yang 

 

adanya persekongkolan Horizontal yang 

dikaitkan dengan “adanya penempatan 

daftar personil pada paket tertentu”, 

adalah dalil yang tidak ada korelasinya 

erlapor V 

 

Analisis yang 

disampaikan oleh Tim Investigator tentang 

“adanya penempatan daftar personil pada 

paket tertentu”, adalah tidak ada 

dokumen 

fakta persidangan. Sehingga Tim 

Investigator hanya mengandalkan pada 

asumsi, 

cari kesalahan 

 

fakta yang 

disampaikan oleh Tim Investigator dalam 

n Dugaan Pelanggaran Perkara 

I/2017, tertanggal 13 

Maret 2018, halaman 28 sampai dengan 

n 31, sama sekali tidak terdapat 

dokumen yang 

 

fakta tersebut di 

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

aftar 

personil pada paket tertentu adalah dugaan 

ada dan tidak berdasar, yang 

) dugaan 

 

cukup dasar alasan 

n Usaha 

Waskita Karya 

sebagai pihak yang 
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tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999.

b. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Adanya Kesengajaan Mengajukan 2 (Dua) Paket 

Daftar Personil Pada Seluruh Paket Tender 

Adalah Dugaan Yang Tidak Sesuai Dengan 

Fakta Yang Ada, Karena Faktanya Terlapor V 

Sesuai Dengan 

Mampu Membentuk 2 Tim Personil Inti Untuk 

Diajukan Pada Seluruh Paket Tender, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait denga

mengajukan 2 (dua) paket daftar personil pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang tidak 

sesuai dengan fakta yang ada, berdasarkan 

dasar alasan sebagai berikut:

i. Terlapor V telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam 

halaman 21 sampai dengan halaman 23 

dan point 13.2, angka (2) halaman 31 

sampai dengan halaman 32 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan adanya kesengajaan mengajukan 2 

(dua) paket daftar person

tender, adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan T

buktikan di bawah ini
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tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Persekongkolan Horizontal Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Adanya Kesengajaan Mengajukan 2 (Dua) Paket 

Daftar Personil Pada Seluruh Paket Tender 

Adalah Dugaan Yang Tidak Sesuai Dengan 

Fakta Yang Ada, Karena Faktanya Terlapor V 

Sesuai Dengan Keterbatasannya, Hanya 

Mampu Membentuk 2 Tim Personil Inti Untuk 

Diajukan Pada Seluruh Paket Tender, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti. -  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan adanya kesengajaan 

mengajukan 2 (dua) paket daftar personil pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang tidak 

sesuai dengan fakta yang ada, berdasarkan 

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

Terlapor V telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 8 

halaman 21 sampai dengan halaman 23 

dan point 13.2, angka (2) halaman 31 

sampai dengan halaman 32 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan adanya kesengajaan mengajukan 2 

(dua) paket daftar personil untuk 4 paket 

tender, adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta-fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan Terlapor V 

buktikan di bawah ini; -------------------------  

  

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Adanya Kesengajaan Mengajukan 2 (Dua) Paket 

Daftar Personil Pada Seluruh Paket Tender 

Adalah Dugaan Yang Tidak Sesuai Dengan 

Fakta Yang Ada, Karena Faktanya Terlapor V 

Keterbatasannya, Hanya 

Mampu Membentuk 2 Tim Personil Inti Untuk 

Diajukan Pada Seluruh Paket Tender, Sehingga 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

n adanya kesengajaan 

mengajukan 2 (dua) paket daftar personil pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang tidak 

sesuai dengan fakta yang ada, berdasarkan 

 

Terlapor V telah mampu membuktikan 

point 8 

halaman 21 sampai dengan halaman 23 

dan point 13.2, angka (2) halaman 31 

sampai dengan halaman 32 Laporan 

Dugaan, yang pada intinya menyatakan 

adanya persekongkolan horizontal terkait 

dengan adanya kesengajaan mengajukan 2 

il untuk 4 paket 

tender, adalah dalil yang bertentangan 

fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

erlapor V 

 



 

No. Tenaga Ahli (TA) yang 
dibutuhkan

1. General Super Intendent

2. Site Manager

3. Manager Ahli Struktur 
Jalan

4. Manager Petugas Kendali 
Mutu

5. Manager Kuantitas

6. Manager K3

7. Surveyor
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ii. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh te

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

untuk setiap Paket Tender yang diikuti.

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluru

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.

iii. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokume

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

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

“Memiliki/men

Teknis/Terampil sebagai Person

bidang keahlian/

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LD

dengan rincian Personil Inti yang 

dibutuhkan sebagai berikut:

Tenaga Ahli (TA) yang 
dibutuhkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Minimal 

Pengalaman 
Minimal 

Tenaga Ahli

General Super Intendent S2 Teknik Sipil 10 Tahun

Site Manager S1 Teknik Sipil 10 Tahun

Manager Ahli Struktur 
Jalan 

S1 Teknik Sipil 8 Tahun

Manager Petugas Kendali 
Mutu 

S1 Teknik Sipil 8 Tahun

Manager Kuantitas S1 Teknik Sipil 8 Tahun

Manager K3 S1 Teknik Sipil 8 Tahun

Surveyor S1 Geodesi 8 Tahun

  

511 

SALINAN 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

untuk setiap Paket Tender yang diikuti. ----  

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

Pengadaan pada seluruh tender, 

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

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.” ----  

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

-------------------------------------------  

menyampaikan Daftar Tenaga 

Terampil sebagai Personil Inti sesuai 

bidang keahlian/keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam LDK, 

dengan rincian Personil Inti yang 

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

Pengalaman 
Minimal 

Tenaga Ahli 

Profesi Keahlian/ 
Keterampilan 

10 Tahun SKA Ahli Utama Jalan 
dan SKA Ahli Utama 
Manajemen Proyek 

10 Tahun SKA Ahli Utama dan SKA 
Ahli Utama Manajemen 

Proyek 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

8 Tahun SKA Ahli Madya K3 

8 Tahun SKA Ahli Madya 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

nder 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

ternyata tidak ada satu pun ketentuan 

yang mewajibkan para peserta untuk 

mengajukan Daftar Personil yang berbeda 

  

Adapun Pasal 64.1 Standar Dokumen 

h tender, 

 

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 12, tentang Persyaratan 

n Pengadaan 

Secara Elektronik, telah mengatur sebagai 

 

yampaikan Daftar Tenaga 

il Inti sesuai 

keterampilannya menurut 

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan 

K, 

dengan rincian Personil Inti yang 

 

SKA Ahli Utama dan SKA 
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iv. Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I selaku Panitia/ 

Pokja sangat tinggi, yang mengakibatkan 

Terlapor V sangat sulit untuk 

memenuhinya karena pada saat mengikuti 

tender tersebut personil tenaga ahli 

General Super Intendent yang 

berpendidikan S2 Teknik Sipil dan 

memiliki sertifikat SKA Ahli Utama Jalan 

dan SKA Ahli Utama Manajemen Proyek 

dengan pengalaman 10 tahun, sedang 

ditugaskan pada proyek

seluruh Indonesi

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender.

Adapun hal tersebut diperkuat dengan 

keterangan saksi fakta Sdr. Thomas A. 

Triwijoyo pada angka 12  dan angka 13 

halaman 6 sampai dengan halaman 7 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 2 Oktober 

2018: --------------------------------

“Pertanyaan: terhadap 4 paket tender ini, 

berapa tim yang dibentuk oleh Waskita 

Karya? --------------------------------

Jawaban: Waktu itu melihat dokumennya, 

disyaratkan S2, lalu kami koordinasi 

dengan pemasaran,

tehnik sipil dengan keahlian utama yang 

disyaratkan, saat itu hanya ada 2 tim yang 

bisa ikut tender itu, terutama yang GS. 

Kalau S1 banyak.
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Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 12, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I selaku Panitia/ 

Pokja sangat tinggi, yang mengakibatkan 

Terlapor V sangat sulit untuk 

memenuhinya karena pada saat mengikuti 

sebut personil tenaga ahli 

eneral Super Intendent yang 

berpendidikan S2 Teknik Sipil dan 

memiliki sertifikat SKA Ahli Utama Jalan 

dan SKA Ahli Utama Manajemen Proyek 

dengan pengalaman 10 tahun, sedang 

ditugaskan pada proyek-proyek lain di 

seluruh Indonesia, sehingga Terlapor V 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

Inti untuk diajukan pada 4 paket tender. --  

Adapun hal tersebut diperkuat dengan 

keterangan saksi fakta Sdr. Thomas A. 

Triwijoyo pada angka 12  dan angka 13 

halaman 6 sampai dengan halaman 7 

Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 2 Oktober 

----------------------------------------------  

Pertanyaan: terhadap 4 paket tender ini, 

berapa tim yang dibentuk oleh Waskita 

--------------------------------------------  

Jawaban: Waktu itu melihat dokumennya, 

disyaratkan S2, lalu kami koordinasi 

dengan pemasaran, melihat stok SDM 

tehnik sipil dengan keahlian utama yang 

disyaratkan, saat itu hanya ada 2 tim yang 

bisa ikut tender itu, terutama yang GS. 

Kalau S1 banyak. -------------------------------  

  

Berdasarkan ketentuan Bab IV, huruf D, 

Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik di atas, Persyaratan yang 

diberikan oleh Terlapor I selaku Panitia/ 

Pokja sangat tinggi, yang mengakibatkan 

Terlapor V sangat sulit untuk 

memenuhinya karena pada saat mengikuti 

sebut personil tenaga ahli 

eneral Super Intendent yang 

berpendidikan S2 Teknik Sipil dan 

memiliki sertifikat SKA Ahli Utama Jalan 

dan SKA Ahli Utama Manajemen Proyek 

dengan pengalaman 10 tahun, sedang 

proyek lain di 

a, sehingga Terlapor V 

hanya mampu membentuk 2 Tim Personil 

 

Adapun hal tersebut diperkuat dengan 

keterangan saksi fakta Sdr. Thomas A. 

Triwijoyo pada angka 12  dan angka 13 

halaman 6 sampai dengan halaman 7 

Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi, tertanggal 2 Oktober 

 

Pertanyaan: terhadap 4 paket tender ini, 

berapa tim yang dibentuk oleh Waskita 

 

Jawaban: Waktu itu melihat dokumennya, 

disyaratkan S2, lalu kami koordinasi 

melihat stok SDM 

tehnik sipil dengan keahlian utama yang 

disyaratkan, saat itu hanya ada 2 tim yang 

bisa ikut tender itu, terutama yang GS. 
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Pertanyaan: mengapa PT Waskita hanya 

mampu 2 menyediakan tenaga?

Jawaban: karena kita berfikir t

mengajukan tenaga dalam kondisi 

nganggur, kita melihat yang progressnya di 

atas 90% pekerjaan, yang memang 2 itu 

yang bisa memenuhi persyaratan untuk 4 

paket” --------------------------------

v. Berdasarkan keterangan saksi Sdr. 

Thomas A. Triwijoyo di atas, secara jelas 

dan tegas (

menyatakan keterangan yang bersesuaian 

sehingga harus dilihat sebagai fakta yang 

sebenarnya dalam persidangan oleh Majelis 

Komisi perkara 

pengajuan 2 Tim Personil Inti oleh Terlapor 

V tidak terdapat adanya unsur 

dan tujuan melakukan persekongkolan, 

melainkan karena keterbatasan dan 

ketersedian sumber daya yang dimiliki oleh 

Terlapor V; --------------------------------

vi. Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

15 Laporan Dugaan Pelanggaran, 

menyatakan sebagai berikut:

“apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing-masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.
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Pertanyaan: mengapa PT Waskita hanya 

mampu 2 menyediakan tenaga? --------------  

Jawaban: karena kita berfikir tidak 

mengajukan tenaga dalam kondisi 

nganggur, kita melihat yang progressnya di 

atas 90% pekerjaan, yang memang 2 itu 

yang bisa memenuhi persyaratan untuk 4 

---------------------------------------------  

Berdasarkan keterangan saksi Sdr. 

Thomas A. Triwijoyo di atas, secara jelas 

dan tegas (Ekspressis Verbis) telah 

menyatakan keterangan yang bersesuaian 

sehingga harus dilihat sebagai fakta yang 

sebenarnya dalam persidangan oleh Majelis 

Komisi perkara a quo, bahwa dalam hal 

pengajuan 2 Tim Personil Inti oleh Terlapor 

V tidak terdapat adanya unsur niat, motif 

dan tujuan melakukan persekongkolan, 

melainkan karena keterbatasan dan 

ketersedian sumber daya yang dimiliki oleh 

---------------------------------------  

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

Penjelasan (Aanwijzing), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

oran Dugaan Pelanggaran, 

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

apakah personil boleh sama untuk satu 

paket dengan paket yang lain?”  -------------  

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

memenangkan paket pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 

Penuh Waktu dan tidak rangkap jabatan.”--   

 

Pertanyaan: mengapa PT Waskita hanya 

 

idak 

mengajukan tenaga dalam kondisi 

nganggur, kita melihat yang progressnya di 

atas 90% pekerjaan, yang memang 2 itu 

yang bisa memenuhi persyaratan untuk 4 

 

Berdasarkan keterangan saksi Sdr. 

Thomas A. Triwijoyo di atas, secara jelas 

telah 

menyatakan keterangan yang bersesuaian 

sehingga harus dilihat sebagai fakta yang 

sebenarnya dalam persidangan oleh Majelis 

, bahwa dalam hal 

pengajuan 2 Tim Personil Inti oleh Terlapor 

niat, motif 

dan tujuan melakukan persekongkolan, 

melainkan karena keterbatasan dan 

ketersedian sumber daya yang dimiliki oleh 

 

Selanjutnya sesuai dengan Rapat 

), pada angka 4, 

sebagaimana juga tertuang dalam halaman 

oran Dugaan Pelanggaran, 

 

apakah personil boleh sama untuk satu 

 

“Usulan personil diserahkan kepada 

masing peserta lelang. Apabila 

peserta mempunyai tujuan untuk 

pekerjaan lebih dari 

satu Paket, maka personil tidak boleh sama 

di paket lain, karena setiap personil 

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 

untuk membuat Surat Pernyataan Bekerja 
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Mohon Majelis 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

(Aanwijzing) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang (

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket t

lelang harus mengajukan Personil yang 

berbeda pada tiap

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket t

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

personil inti. 

Oleh karena Terlapor V sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 2 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

demi hukum (

V yang hanya mampu membentuk 2 tim 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran.

vii. Perlu Terlapor V kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel-tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

Pelanggaran, sesuai dengan fakta

sebagai berikut:
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Mohon Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

dan terang benderang (Prima Facie) bahwa 

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

lebih dari satu paket tender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

berbeda pada tiap-tiap paketnya.  -----------  

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

suatu pelanggaran pun yang dilakukan 

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

pada beberapa paket tender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

 -------------------------------------  

Oleh karena Terlapor V sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 2 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

demi hukum (Ipso Jure) tindakan Terlapor 

g hanya mampu membentuk 2 tim 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

tindakan pelanggaran. -------------------------  

Perlu Terlapor V kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

Pelanggaran, sesuai dengan fakta-fakta 

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

  

Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU Yang Terhormat untuk 

mencermati ketentuan di atas. 

Berdasarkan ketentuan Rapat Penjelasan 

) di atas, terlihat secara jelas 

) bahwa 

apabila peserta lelang ingin memenangkan 

ender, maka peserta 

lelang harus mengajukan Personil yang 

 

Sehingga dengan demikian, tidak ada 

pun yang dilakukan 

oleh Peserta tender jika mereka 

mengajukan daftar personil yang sama 

ender karena 

keterbatasannya dalam menyediakan tim 

 

Oleh karena Terlapor V sesuai dengan 

keterbatasannya, hanya mampu 

membentuk 2 tim Personil Inti untuk 

diajukan pada seluruh paket tender, maka 

) tindakan Terlapor 

g hanya mampu membentuk 2 tim 

personil Inti terhadap seluruh paket 

tender, bukanlah merupakan suatu 

 

Perlu Terlapor V kemukakan juga bahwa 

jumlah Tim Personil Inti yang diajukan 

oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

paket tender, sama sekali 

berbeda, sebagaimana tertuang dalam 

tabel pada halaman 22 sampai 

dengan halaman 23 Laporan Dugaan 

fakta 
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1) Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

2) Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender;

3) Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; dan 

4) Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender. 

Bagaimana mungkin Terlapor II, 

III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

sekali berbeda?

pengajuan Tim Personil Inti sangat 

bergantung pada ketersediaan tim ahli 

dalam masing

Berdasarkan fakta

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada 

adanya kesengajaan mengajukan 2 (dua) paket 

daftar personil pada seluruh paket tender, 

adalah dugaan yang tidak sesuai dengan fakta 

yang ada, yang oleh karenanya demi hukum 

(Ipso Jure) dugaan tersebut sama sekali tidak 

terbukti.--------------------------------

Sehingga dengan demikian 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT 

(Persero), Tbk./Terlapor 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999.
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Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; ---------  

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; ---------  

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender; dan  --  

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

Inti pada keempat paket tender.  --------  

Bagaimana mungkin Terlapor II, Terlapor 

III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

da? Hal ini disebabkan karena 

pengajuan Tim Personil Inti sangat 

bergantung pada ketersediaan tim ahli 

dalam masing-masing perserta tender. -----  

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

yang didugakan kepada Terlapor V terkait 

adanya kesengajaan mengajukan 2 (dua) paket 

daftar personil pada seluruh paket tender, 

adalah dugaan yang tidak sesuai dengan fakta 

yang ada, yang oleh karenanya demi hukum 

) dugaan tersebut sama sekali tidak 

------------------------------------------------  

a dengan demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Waskita Karya 

Terlapor V sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22

UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------  

 

Terlapor II mengajukan 3 Tim Personil 

 

Terlapor III mengajukan 1 Tim Personil 

 

Terlapor IV mengajukan 2 Tim Personil 

 

Terlapor V mengajukan 2 Tim Personil 

 

Terlapor 

III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan 

persekongkolan dalam hal pengajuan Tim 

Personil Inti, sementara faktanya jumlah 

Tim Personil Inti yang diajukan oleh 

Terlapor II sampai dengan Terlapor V 

dalam keempat paket tender adalah sama 

Hal ini disebabkan karena 

pengajuan Tim Personil Inti sangat 

bergantung pada ketersediaan tim ahli 

 

fakta dan dasar hukum di 

atas, maka dugaan persekongkolan horizontal 

Terlapor V terkait 

adanya kesengajaan mengajukan 2 (dua) paket 

daftar personil pada seluruh paket tender, 

adalah dugaan yang tidak sesuai dengan fakta 

yang ada, yang oleh karenanya demi hukum 

) dugaan tersebut sama sekali tidak 

 

cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Waskita Karya 

sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 
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c. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal

Didugakan Kepada Terlapor V Oleh Tim 

Investigator Terkait Terdapat Adanya 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor V

Seluruh Paket Tender adalah Dugaan Yang 

Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Bukanlah 

Merupakan Suatu Pelanggaran, Karena 

Faktanya Daftar Peralatan Yang Diajukan 

Terlapor V Adalah Ditujukan Untuk Memenuhi 

Ketentuan Bab IV, Huruf D, Angka 10, Tentang 

Persyaratan Kualifikasi, Standar Dokumen 

Pengadaan Secara Elektronik,  Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait terdapat adanya 

persekongkolan horizontal

peralatan yang diajukan oleh Terlapor V pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang sama 

sekali tidak berdasar dan bukanlah merupakan 

suatu pelanggaran, berdasarkan dasar alasan 

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

i. Bahwa Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahw

dalam point 9 halaman 23 sampai dengan 

halaman 24 dan point 13.2, angka (2) 

halaman 31 sampai dengan halaman 32 

Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara 

Nomor 07/KPPU

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan penempatan 

daftar peralatan utama yang diajukan oleh 

masing-masing Terlapor dalam tender 

perkara a quo
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Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

ugaan Persekongkolan Horizontal Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Oleh Tim 

Investigator Terkait Terdapat Adanya 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Peralatan yang diajukan oleh Terlapor V Pada 

Seluruh Paket Tender adalah Dugaan Yang 

Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Bukanlah 

Merupakan Suatu Pelanggaran, Karena 

Faktanya Daftar Peralatan Yang Diajukan 

Terlapor V Adalah Ditujukan Untuk Memenuhi 

Ketentuan Bab IV, Huruf D, Angka 10, Tentang 

ratan Kualifikasi, Standar Dokumen 

Pengadaan Secara Elektronik,  Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti. -  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait terdapat adanya 

persekongkolan horizontal dalam daftar 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor V pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang sama 

sekali tidak berdasar dan bukanlah merupakan 

suatu pelanggaran, berdasarkan dasar alasan 

---------------------------------------  

Bahwa Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa dalil Tim Investigator 

dalam point 9 halaman 23 sampai dengan 

halaman 24 dan point 13.2, angka (2) 

halaman 31 sampai dengan halaman 32 

n Dugaan Pelanggaran Perkara 

07/KPPU-I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

terkait dengan penempatan 

daftar peralatan utama yang diajukan oleh 

masing Terlapor dalam tender 

a quo, sama, adalah dalil yang 

  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Oleh Tim 

Investigator Terkait Terdapat Adanya 

Persekongkolan Horizontal Dalam Daftar 

Pada 

Seluruh Paket Tender adalah Dugaan Yang 

Sama Sekali Tidak Berdasar Dan Bukanlah 

Merupakan Suatu Pelanggaran, Karena 

Faktanya Daftar Peralatan Yang Diajukan 

Terlapor V Adalah Ditujukan Untuk Memenuhi 

Ketentuan Bab IV, Huruf D, Angka 10, Tentang 

ratan Kualifikasi, Standar Dokumen 

Pengadaan Secara Elektronik,  Sehingga 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait terdapat adanya 

dalam daftar 

peralatan yang diajukan oleh Terlapor V pada 

seluruh paket tender adalah dugaan yang sama 

sekali tidak berdasar dan bukanlah merupakan 

suatu pelanggaran, berdasarkan dasar alasan 

 

Bahwa Terlapor V telah mampu 

a dalil Tim Investigator 

dalam point 9 halaman 23 sampai dengan 

halaman 24 dan point 13.2, angka (2) 

halaman 31 sampai dengan halaman 32 

n Dugaan Pelanggaran Perkara 

I/2017, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

terkait dengan penempatan 

daftar peralatan utama yang diajukan oleh 

masing Terlapor dalam tender 

, sama, adalah dalil yang 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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bertentangan dengan seluruh fakta

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan T

V buktikan di bawah ini

ii. Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

menyatakan sebagai berikut:

“Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam dokumen penawaran.

iii. Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

“Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ 

peralatan/ perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

peralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu:

Nama Alat Berat Kapasitas

Batching Plant 30,0 M3/Jam

Bulldozer 100-150HP 

Compressor 4000-6500 L/M 

Dump Truck 

Dump Truck 

Excavator 80-140 HP 

Generator Set 135 KVA

Motor Grader > 100 HP 

Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3 

Tandem Roller 6.8 T 

Vibratory Roller 5-8 T 

Water Tanker 3000-4500 L 4,000 Liter

Concrete Pan Mixer 1.000 Liter
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bertentangan dengan seluruh fakta-fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Terlapor 

V buktikan di bawah ini; ----------------------  

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

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

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

ntum dalam dokumen penawaran.” ----  

Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut:

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

minimal yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ 

peralatan/ perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

eralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

rincian kebutuhan alat minimal yaitu: -------  

Kapasitas Jumlah Alat Minimal 
(Unit) 

30,0 M3/Jam 1 

- 2 

5000,0- 2 

8 Ton 10 

10 Ton 15 

0,9 M3 4 

135 KVA 2 

- 4 

1,5 M3 4 

8,1 Ton 4 

7,1 Ton 4 

4,000 Liter 4 

1.000 Liter 1 

 

fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

por 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 64.1 Standar 

Dokumen Pengadaan pada seluruh tender 

tentang Personil dan Peralatan Penyedia, 

 

Personil inti dan/atau peralatan yang 

ditempatkan harus sesuai dengan yang 

 

Selanjutnya, ketentuan Bab IV, huruf D, 

angka 10, tentang Persyaratan Kualifikasi, 

Standar Dokumen Pengadaan Secara 

Elektronik, telah mengatur sebagai berikut: 

Menyampaikan Daftar Peralatan Utama 

untuk 

melaksanakan pekerjaan, sebagaimana 

tercantum dalam LDK dan memiliki 

kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ 

peralatan/ perlengkapan untuk 

melaksanakan pekerjaan ini yang 

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang 

syah dan/atau memiliki surat dukungan 

eralatan untuk pekerjaan utama; dengan 

 



 

 
 

14. 

15. 
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Concrete Breaker 20 M3/Jam

Truck Mixer (Agitator) 

iv. Sesuai dengan ketentuan

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (

peserta tender termasuk Terlapor V wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

V sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk mem

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Doku

Secara Elektronik

v. Apabila peserta tender termasuk Terlapor V 

tidak mengajukan daftar peralatan sesuai 

dengan ketentuan di atas, maka peserta 

tender tersebut termasuk Terlapor V, tidak 

memenuhi kualifikasi yang berakibat gugur 

dalam tender yang diikuti tersebut

vi. Bahwa kesamaan daftar peralatan yang 

diajukan oleh para peserta tender haruslah 

dipandang sebagai suatu kewajaran karena 

mengacu pada ketentuan 

oleh bouwheer

Terlapor I. --------------------------------

Sehingga dengan demikian, bagaimana 

mungkin Terlapor V mengajukan peralatan 

diluar apa yang dipersyaratkan oleh 

Terlapor I, sementara faktanya daftar 

peralatan tersebut telah ditentukan 

urutannya sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Bab IV, huruf D, angka 10, 

tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik?
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20 M3/Jam 1 

6 M3 10 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

jelas dan tegas (ekspresiss verbis), seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor V wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

V sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

tender untuk memenuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik; ------------------------------  

Apabila peserta tender termasuk Terlapor V 

tidak mengajukan daftar peralatan sesuai 

dengan ketentuan di atas, maka peserta 

sebut termasuk Terlapor V, tidak 

memenuhi kualifikasi yang berakibat gugur 

dalam tender yang diikuti tersebut; ---------  

Bahwa kesamaan daftar peralatan yang 

diajukan oleh para peserta tender haruslah 

dipandang sebagai suatu kewajaran karena 

mengacu pada ketentuan yang diwajibkan 

bouwheer atau dalam hal ini adalah 

----------------------------------------  

Sehingga dengan demikian, bagaimana 

mungkin Terlapor V mengajukan peralatan 

diluar apa yang dipersyaratkan oleh 

Terlapor I, sementara faktanya daftar 

peralatan tersebut telah ditentukan 

rutannya sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Bab IV, huruf D, angka 10, 

tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik?; --  

  

ketentuan 

tersebut di atas, maka telah terlihat secara 

seluruh 

peserta tender termasuk Terlapor V wajib 

menyampaikan daftar peralatan utama 

yang sesuai dengan tabel di atas, sehingga 

seluruh peserta tender termasuk Terlapor 

V sudah tentu mengajukan daftar 

peralatan yang sama pada seluruh paket 

enuhi ketentuan Bab IV, 

huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

men Pengadaan 

  

Apabila peserta tender termasuk Terlapor V 

tidak mengajukan daftar peralatan sesuai 

dengan ketentuan di atas, maka peserta 

sebut termasuk Terlapor V, tidak 

memenuhi kualifikasi yang berakibat gugur 

 

Bahwa kesamaan daftar peralatan yang 

diajukan oleh para peserta tender haruslah 

dipandang sebagai suatu kewajaran karena 

yang diwajibkan 

dalam hal ini adalah 

 

Sehingga dengan demikian, bagaimana 

mungkin Terlapor V mengajukan peralatan 

diluar apa yang dipersyaratkan oleh 

Terlapor I, sementara faktanya daftar 

peralatan tersebut telah ditentukan 

rutannya sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan Bab IV, huruf D, angka 10, 

tentang Persyaratan Kualifikasi, Standar 
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vii. Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor V yang 

mengajukan daftar peralatan yang 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan, sebagaimana secara 

diatur dalam Ketentuan Pa

Undang-Undang No

menyatakan sebagai berikut: 

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang

undang ini adalah:

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang

atau --------------------------------

b. ....dst.” --------------------------------

viii. Hal tersebut, juga telah diperkuat dengan 

keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. Nindyo 

Pramono, S.H., M

angka 20 halaman 12 sampai dengan 13 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli

2018, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaan: Pasal 50 Undang

Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman Profesor 

seperti apa?  

Jawaban: Hal

norma Undang

Perbuatan atau perjanjian y

melaksanakan peraturan perundang

undangan yang berlaku. Jika seorang 

pelaku usaha melakukan perbuatan 
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Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor V yang 

mengajukan daftar peralatan yang sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

persekongkolan, sebagaimana secara tegas 

diatur dalam Ketentuan Pasal 50 huruf a 

Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

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

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-

undang ini adalah: ------------------------------  

Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

-----------------------------------------  

--------------------------------------  

Hal tersebut, juga telah diperkuat dengan 

keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. Nindyo 

H., M.S. pada angka 19 dan 

angka 20 halaman 12 sampai dengan 13 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut: ---  

Pertanyaan: Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman Profesor 

 -------------------------------------  

Jawaban: Hal-hal yang dikecualikan dari 

norma Undang-Undang anti monopoli. 

Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jika seorang 

pelaku usaha melakukan perbuatan 

 

Oleh karena tindakan seluruh peserta 

tender termasuk Terlapor V yang 

sama 

pada seluruh paket tender adalah 

ditujukan untuk memenuhi ketentuan Bab 

IV, huruf D, angka 10, tentang Persyaratan 

Kualifikasi, Standar Dokumen Pengadaan 

Secara Elektronik, maka hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu 

tegas 

sal 50 huruf a 

5 Tahun 1999, 

 

-

 

Perbuatan dan atau perjanjian yang 

bertujuan melaksanakan peraturan 

undangan yang berlaku; 

 

 

Hal tersebut, juga telah diperkuat dengan 

keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. Nindyo 

S. pada angka 19 dan 

angka 20 halaman 12 sampai dengan 13 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

, tertanggal 15 Oktober 

 

Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman Profesor 

 

hal yang dikecualikan dari 

Undang anti monopoli. 

ang bertujuan 

-

undangan yang berlaku. Jika seorang 

pelaku usaha melakukan perbuatan 
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bersama-sama, contoh persyaratannya 

sama, spesifikasi tentang peralatan, tenaga 

ahli, spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dalam tender,

ini adalah perintah atau mandat dari 

peraturan perundang

seperti itu maka tidak masuk dalam 

katergori bersekongkol. Kalau mau 

dimasukan ke dalam unsur kerjasama 

maka bisa masuk ke dalam unsur definisi 

kerjasama, b

melakukan penawaran dengan peralatan 

yang sama, penentuan ahlinya sama. Tapi 

karena kesamaan ini karena menuruti 

perintah Undang

masuk. ........dst.

Pertanyaan: Apabila pelaku usaha dalam 

menentukan tenaga ahli, pera

ilustrasi di atas tadi mengikuti instruksi dari 

Pokja/PPK kemudian persyaratannya 

seperti diilustrasikan, apakah dikategorikan 

sebagai persekongkolan?

Jawaban: tidak masuk dalam kualifikasi 

persekongkolan karena dalam rangka 

memenuhi peraturan perundang

atau memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh bouwheer, panitia 

tender, SOP dst. Ada rujukannya ketentuan 

dari Pengguna Anggaran, pelaksanaan

APBN/APBD. 

ix. Selain dari pada itu, berdasarkan fakta

fakta persidangan, tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan telah melakukan 

komunikasi dengan mencocok

peralatan yang dipersyaratkan oleh 

Terlapor I. --------------------------------
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sama, contoh persyaratannya 

sama, spesifikasi tentang peralatan, tenaga 

ahli, spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dalam tender, sama. Tapi kentuan 

ini adalah perintah atau mandat dari 

peraturan perundang-undangan, jika terjadi 

seperti itu maka tidak masuk dalam 

katergori bersekongkol. Kalau mau 

dimasukan ke dalam unsur kerjasama 

maka bisa masuk ke dalam unsur definisi 

kerjasama, beberapa pelaku usaha 

melakukan penawaran dengan peralatan 

yang sama, penentuan ahlinya sama. Tapi 

karena kesamaan ini karena menuruti 

perintah Undang-Undang maka tidak 

masuk. ........dst. --------------------------------  

Pertanyaan: Apabila pelaku usaha dalam 

menentukan tenaga ahli, peralatan seperti 

ilustrasi di atas tadi mengikuti instruksi dari 

Pokja/PPK kemudian persyaratannya 

seperti diilustrasikan, apakah dikategorikan 

sebagai persekongkolan? ----------------------  

Jawaban: tidak masuk dalam kualifikasi 

persekongkolan karena dalam rangka 

memenuhi peraturan perundang-undangan 

atau memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh bouwheer, panitia 

tender, SOP dst. Ada rujukannya ketentuan 

dari Pengguna Anggaran, pelaksanaan dari 

APBN/APBD. ” -----------------------------------  

Selain dari pada itu, berdasarkan fakta-

fakta persidangan, tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan telah melakukan 

komunikasi dengan mencocokkan daftar 

peralatan yang dipersyaratkan oleh 

----------------------------------------  

  

sama, contoh persyaratannya 

sama, spesifikasi tentang peralatan, tenaga 

ahli, spesifikasi tertentu yang harus 

sama. Tapi kentuan 

ini adalah perintah atau mandat dari 

undangan, jika terjadi 

seperti itu maka tidak masuk dalam 

katergori bersekongkol. Kalau mau 

dimasukan ke dalam unsur kerjasama 

maka bisa masuk ke dalam unsur definisi 

eberapa pelaku usaha 

melakukan penawaran dengan peralatan 

yang sama, penentuan ahlinya sama. Tapi 

karena kesamaan ini karena menuruti 

Undang maka tidak 

 

Pertanyaan: Apabila pelaku usaha dalam 

latan seperti 

ilustrasi di atas tadi mengikuti instruksi dari 

Pokja/PPK kemudian persyaratannya 

seperti diilustrasikan, apakah dikategorikan 

 

Jawaban: tidak masuk dalam kualifikasi 

persekongkolan karena dalam rangka 

undangan 

atau memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh bouwheer, panitia 

tender, SOP dst. Ada rujukannya ketentuan 

dari 

 

-

fakta persidangan, tidak ada satupun saksi 

yang menyatakan telah melakukan 

an daftar 

peralatan yang dipersyaratkan oleh 
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Berdasarkan fakta

atas, tidak ada satupun ketentuan undang

Undang yang dilanggar oleh Terlapor V dalam 

mengajukan daftar peralatan, sehingga dugaan 

persekongkolan horizontal yang didugakan 

kepada Terlapor V oleh Tim Investigator terkait 

dengan penempatan daftar peral

yang sama dalam tender perkara 

dugaan yang tidak berdasar, yang oleh 

karenanya, demi hukum (

tersebut sama sekali tidak terbukti.

Sehingga dengan demikian 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan

(KPPU) untuk menyatakan PT 

(Persero), Tbk./Terlapor 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999.

d. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Oleh Tim 

Investigator Terkait Dengan Tidak Mengajukan 

Sanggahan Harga Penawaran Terendah adalah 

Dugaan Yang Sangat Mengada

Sekali Tidak Berdasar Karena Faktanya

Sanggahan Bukanlah Suatu 

Dilakukan, Sehingga Dugaan Tersebut Sama 

Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

dugaan yang sangat mengada

sekali tidak berdasar, berdasarkan dasar alasan 

sebagai berikut:--------------------------------
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Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di 

atas, tidak ada satupun ketentuan undang-

Undang yang dilanggar oleh Terlapor V dalam 

mengajukan daftar peralatan, sehingga dugaan 

persekongkolan horizontal yang didugakan 

kepada Terlapor V oleh Tim Investigator terkait 

dengan penempatan daftar peralatan utama 

yang sama dalam tender perkara a quo, adalah 

dugaan yang tidak berdasar, yang oleh 

karenanya, demi hukum (Ipso Jure) dugaan 

tersebut sama sekali tidak terbukti. --------------  

Sehingga dengan demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Waskita Karya 

Terlapor V sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

sekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Oleh Tim 

Investigator Terkait Dengan Tidak Mengajukan 

Sanggahan Harga Penawaran Terendah adalah 

Dugaan Yang Sangat Mengada-Ada Dan Sama 

Sekali Tidak Berdasar Karena Faktanya

Sanggahan Bukanlah Suatu Hal Yang Wajib 

Dilakukan, Sehingga Dugaan Tersebut Sama 

Sekali Tidak Terbukti. -------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

ngat mengada-ada dan sama 

sekali tidak berdasar, berdasarkan dasar alasan 

---------------------------------------  

 

kum di 

-

Undang yang dilanggar oleh Terlapor V dalam 

mengajukan daftar peralatan, sehingga dugaan 

persekongkolan horizontal yang didugakan 

kepada Terlapor V oleh Tim Investigator terkait 

atan utama 

, adalah 

dugaan yang tidak berdasar, yang oleh 

) dugaan 

 

cukup dasar alasan 

Usaha 

Waskita Karya 

sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

sekongkolan Horizontal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Oleh Tim 

Investigator Terkait Dengan Tidak Mengajukan 

Sanggahan Harga Penawaran Terendah adalah 

Ada Dan Sama 

Sekali Tidak Berdasar Karena Faktanya 

Hal Yang Wajib 

Dilakukan, Sehingga Dugaan Tersebut Sama 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah adalah 

ada dan sama 

sekali tidak berdasar, berdasarkan dasar alasan 
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i. Bahwa Terlapor V telah mamp

membuktikan bahwa dugaan tim 

Investigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan, yang pada 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan T

buktikan di bawah ini

ii. Bahwa ketentuan  Pasal 1 angka 39 dan 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 

Nomor 4 Tahun 2015:

“E-Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara meny

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan.

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015:

“Dalam pelaksanaan E

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

b. tidak diperlukan sanggahan 

kualifikasi; 
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Bahwa Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa dugaan tim 

nvestigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

Laporan Dugaan, yang pada intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah adalah dalil yang bertentangan 

dengan seluruh fakta-fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dimana akan Terlapor V 

buktikan di bawah ini; -------------------------  

Bahwa ketentuan  Pasal 1 angka 39 dan 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: --------  

angka 39 Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015:  -------------------------  

Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

elektronik dengan cara menyampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan.” -------------------------------  

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

4 Tahun 2015: -------------------------  

Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  ----------  

tidak diperlukan Jaminan Penawaran; -  

tidak diperlukan sanggahan 

kualifikasi;  ---------------------------------  

  

u 

membuktikan bahwa dugaan tim 

nvestigator dalam point 13.2, angka (3) 

halaman 32 sampai dengan halaman 33 

intinya 

menyatakan adanya persekongkolan 

horizontal terkait dengan tidak 

mengajukan sanggahan harga penawaran 

terendah adalah dalil yang bertentangan 

fakta yang ada 

maupun fakta yang terungkap dalam 

erlapor V 

 

Bahwa ketentuan  Pasal 1 angka 39 dan 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

 

39 Peraturan Presiden 

 

Tendering adalah tata cara pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh 

semua Penyedia Barang/Jasa yang 

terdaftar pada sistem pengadaan secara 

ampaikan 1 

(satu) kali penawaran dalam waktu yang 

 

Pasal 109 ayat (7) Peraturan Presiden 

 

Tendering dilakukan 

 

 

tidak diperlukan sanggahan 
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c. apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

harga/biaya; 

d. tidak diperlukan sanggahan banding

Oleh karena 4 Paket Tender Pemban

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, menggunakan 

secara elektronik

sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

Perpres Nomor

pelaksanaan 4 paket tend

memerlukan sanggahan

iii. Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenan

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”

Sesuai dengan ketentuan tersebut di

kata “dapat” menunjukkan bahwa suatu 

penyampaian sanggahan merupakan suatu 

hak yang dimiliki oleh setiap peserta 

tender. Penyampaian sanggahan tersebut 

tidak diwajibkan 

Standar Dokumen Pengadaan.

Sehingga dengan demikian, 

jelas dan tegas (
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apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

harga/biaya;  ------------------------------  

tidak diperlukan sanggahan banding;”  

Oleh karena 4 Paket Tender Pembangunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2015, menggunakan sistem pengadaan 

secara elektronik (E-Tendering), maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

mor 4 Tahun 2015 di atas, 

pelaksanaan 4 paket tender tersebut tidak 

memerlukan sanggahan; ----------------------  

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

-------------------------------------------  

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP” ---  

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

” menunjukkan bahwa suatu 

penyampaian sanggahan merupakan suatu 

yang dimiliki oleh setiap peserta 

tender. Penyampaian sanggahan tersebut 

tidak diwajibkan oleh ketentuan Pasal 28.1 

Standar Dokumen Pengadaan. ---------------  

Sehingga dengan demikian,  terlihat secara 

jelas dan tegas (Expressis Verbis) bahwa 

 

apabila penawaran yang masuk 

kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan 

penyedia dilanjutkan dengan 

dilakukan negosiasi teknis dan 

 

 

gunan 

Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata 

Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 

sistem pengadaan 

), maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (7) 

4 Tahun 2015 di atas, 

er tersebut tidak 

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

g kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

 

atas, 

” menunjukkan bahwa suatu 

penyampaian sanggahan merupakan suatu 

yang dimiliki oleh setiap peserta 

tender. Penyampaian sanggahan tersebut 

oleh ketentuan Pasal 28.1 

 

terlihat secara 

) bahwa 
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tindakan Terlapor V yang tidak 

mempergunakan 

menyampaikan sanggahan, bukanlah 

merupakan pelanggaran hukum da

bukan tindakan persekongkolan

iv. Bahkan hal tersebut di atas, dinyatakan 

sendiri oleh keterangan Ahli yang diajukan 

oleh Tim Investigator yaitu Sdr. Raden Ari 

Widianto, S

halaman 28 sampai dengan halaman 29 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 24 Oktober 

2018, yang menyatakan seba

“Pertanyaan: menurut Ahli sanggahan Hak 

atau Kewajiban?

Jawaban: kalau peserta adalah hak, jadi 

dia mau sanggah boleh tidak sanggah juga 

boleh. Tetapi dari sisi pokja menjawab 

sanggahan adalah kewajiban.

Berdasarkan fakta

di atas, maka dugaan persekongkolan 

horizontal yang didugakan kepada Terlapor 

V oleh Tim Investigator terkait dengan 

tidak mengajukan sanggahan harga 

penawaran terendah adalah dugaan yang 

sangat mengada

berdasar, karena fak

penetapan pemenang tender yang 

dilakukan oleh Terlapor I selaku Panitia/ 

Pokja telah sesuai dengan ketentuan

ketentuan dalam prosedur pengadaan, 

serta sanggahan bukanlah suatu hal yang 

wajib dilakukan, sehingga oleh karenanya, 

demi hukum (

sama sekali tidak terbukti.
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tindakan Terlapor V yang tidak 

mempergunakan haknya untuk 

menyampaikan sanggahan, bukanlah 

merupakan pelanggaran hukum dan 

bukan tindakan persekongkolan; ------------  

Bahkan hal tersebut di atas, dinyatakan 

diri oleh keterangan Ahli yang diajukan 

oleh Tim Investigator yaitu Sdr. Raden Ari 

Widianto, S.H., M.E., pada angka 70 

halaman 28 sampai dengan halaman 29 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 24 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut: ---  

Pertanyaan: menurut Ahli sanggahan Hak 

atau Kewajiban?  -------------------------------  

Jawaban: kalau peserta adalah hak, jadi 

dia mau sanggah boleh tidak sanggah juga 

boleh. Tetapi dari sisi pokja menjawab 

sanggahan adalah kewajiban.” ---------------  

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum 

di atas, maka dugaan persekongkolan 

horizontal yang didugakan kepada Terlapor 

V oleh Tim Investigator terkait dengan 

tidak mengajukan sanggahan harga 

penawaran terendah adalah dugaan yang 

sangat mengada-ada dan sama sekali tidak 

berdasar, karena faktanya proses 

penetapan pemenang tender yang 

dilakukan oleh Terlapor I selaku Panitia/ 

Pokja telah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam prosedur pengadaan, 

serta sanggahan bukanlah suatu hal yang 

wajib dilakukan, sehingga oleh karenanya, 

demi hukum (Ipso Jure) dugaan tersebut 

sama sekali tidak terbukti. --------------------  

  

tindakan Terlapor V yang tidak 

untuk 

menyampaikan sanggahan, bukanlah 

n 

 

Bahkan hal tersebut di atas, dinyatakan 

diri oleh keterangan Ahli yang diajukan 

oleh Tim Investigator yaitu Sdr. Raden Ari 

E., pada angka 70 

halaman 28 sampai dengan halaman 29 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 24 Oktober 

 

Pertanyaan: menurut Ahli sanggahan Hak 

 

Jawaban: kalau peserta adalah hak, jadi 

dia mau sanggah boleh tidak sanggah juga 

boleh. Tetapi dari sisi pokja menjawab 

  

hukum 

di atas, maka dugaan persekongkolan 

horizontal yang didugakan kepada Terlapor 

V oleh Tim Investigator terkait dengan 

tidak mengajukan sanggahan harga 

penawaran terendah adalah dugaan yang 

ada dan sama sekali tidak 

tanya proses 

penetapan pemenang tender yang 

dilakukan oleh Terlapor I selaku Panitia/ 

-

ketentuan dalam prosedur pengadaan, 

serta sanggahan bukanlah suatu hal yang 

wajib dilakukan, sehingga oleh karenanya, 

) dugaan tersebut 
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Dengan demikian 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT 

Karya (Persero), Tbk.

pihak yang tidak melakukan pelanggaran 

persekongkolan sebagai

ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999. --------------------------------

e. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekong

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

Terhadap Paket Tertentu Yang Ingin 

Dimenangkan dan Agar Menjadi Perusahaan 

Pendamping Adalah Dugaan Yang Sangat 

Mengada-Ada Karena Faktanya Terlapor V 

Dalam Menyusun Harga Penawaran Telah 

Sesuai Dengan Perhitungan Yang Sebenarnya, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali

Terbukti. --------------------------------

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan membuat harga 

penawaran menjadi efisien terhadap paket 

tertentu yang ingin dimenangkan adalah 

dugaan yang sangat mengada

dasar alasan sebagai berikut:

i. Terlapor V telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 

13.2, angka (4) halaman 33 sampai dengan 

halaman 39 Laporan Dugaan, yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

membuat harga penawaran menjadi efisien 

terhadap paket tertentu yang ingin 

dimenangkan adalah dalil yang 
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Dengan demikian cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Waskita 

Karya (Persero), Tbk./Terlapor V sebagai 

pihak yang tidak melakukan pelanggaran 

persekongkolan sebagaimana diatur dalam

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

----------------------------------------------  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Horizontal Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

ket Tertentu Yang Ingin 

Dimenangkan dan Agar Menjadi Perusahaan 

Pendamping Adalah Dugaan Yang Sangat 

Ada Karena Faktanya Terlapor V 

Dalam Menyusun Harga Penawaran Telah 

Sesuai Dengan Perhitungan Yang Sebenarnya, 

Sehingga Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak 

-----------------------------------------------  

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan membuat harga 

penawaran menjadi efisien terhadap paket 

tertentu yang ingin dimenangkan adalah 

dugaan yang sangat mengada-ada, berdasarkan 

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

Terlapor V telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 

13.2, angka (4) halaman 33 sampai dengan 

halaman 39 Laporan Dugaan, yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

embuat harga penawaran menjadi efisien 

terhadap paket tertentu yang ingin 

dimenangkan adalah dalil yang 

 

cukup dasar alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Waskita 

sebagai 

pihak yang tidak melakukan pelanggaran 

diatur dalam 

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

 

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Membuat Harga Penawaran Menjadi Efisien 

ket Tertentu Yang Ingin 

Dimenangkan dan Agar Menjadi Perusahaan 

Pendamping Adalah Dugaan Yang Sangat 

Ada Karena Faktanya Terlapor V 

Dalam Menyusun Harga Penawaran Telah 

Sesuai Dengan Perhitungan Yang Sebenarnya, 

Tidak 

 

Dugaan persekongkolan horizontal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan membuat harga 

penawaran menjadi efisien terhadap paket 

tertentu yang ingin dimenangkan adalah 

an 

 

Terlapor V telah mampu membuktikan 

bahwa dalil Tim Investigator dalam point 

13.2, angka (4) halaman 33 sampai dengan 

halaman 39 Laporan Dugaan, yang pada 

intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

embuat harga penawaran menjadi efisien 

terhadap paket tertentu yang ingin 

dimenangkan adalah dalil yang 
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bertentangan dengan seluruh fakta

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan T

V buktikan di bawah ini

ii. Bahwa dalil Tim Investigator sama sekali 

tidak menunjukkan analisis harga satuan 

dari harga penawaran dokumen tender 

Terlapor V. Yang ditunjukkan oleh Tim 

Investigator hanyalah analisis harga 

satuan dari Terlapor II, III dan IV

iii. Bahwa Terlapor V tidak lulus prakua

untuk paket 1 dan paket 2, sehingga 

Terlapor V mengajukan harga penawaran 

untuk tender paket 3 dan paket 4

iv. Bahwa faktanya Terlapor V telah 

mengajukan harga penawaran untuk 

pekerjaan paket 3 dan paket 4 y

harganya melebihi nilai HPS

v. Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V tinggi, adalah diakibatkan 

oleh fakta-fakta sebagai berikut

1) Harga material utama yang tinggi:

a) Major item adalah beton 

readymix

rigid pavement

45 dan Terlapor V me

harga sub beton yang tinggi

b) Besi beton dan 

fluktuatif) sehingga cukup 

berisiko

besi saat itu.

2) Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

memiliki beban dan 

besar kepada pihak pemenang tender 

dibandingkan dengan pada paket 1 

 

511 

SALINAN 

bertentangan dengan seluruh fakta-fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

dalam persidangan, dimana akan Terlapor 

V buktikan di bawah ini; ----------------------  

il Tim Investigator sama sekali 

tidak menunjukkan analisis harga satuan 

dari harga penawaran dokumen tender 

Terlapor V. Yang ditunjukkan oleh Tim 

Investigator hanyalah analisis harga 

an dari Terlapor II, III dan IV; -----------  

Bahwa Terlapor V tidak lulus prakualifikasi 

untuk paket 1 dan paket 2, sehingga 

Terlapor V mengajukan harga penawaran 

ntuk tender paket 3 dan paket 4; ----------  

Bahwa faktanya Terlapor V telah 

mengajukan harga penawaran untuk 

pekerjaan paket 3 dan paket 4 yang 

harganya melebihi nilai HPS; -----------------  

harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V tinggi, adalah diakibatkan 

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

Harga material utama yang tinggi: -----  

Major item adalah beton 

readymix, beton untuk pekerjaan 

rigid pavement spesifikasi tinggi fs 

45 dan Terlapor V mendapatkan 

harga sub beton yang tinggi; ------  

Besi beton dan wiremesh (harga 

fluktuatif) sehingga cukup 

risiko untuk memprediksi harga 

besi saat itu. -------------------------  

Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

memiliki beban dan risiko yang lebih 

besar kepada pihak pemenang tender 

ibandingkan dengan pada paket 1 

  

fakta 

yang ada maupun fakta yang terungkap 

erlapor 

 

il Tim Investigator sama sekali 

tidak menunjukkan analisis harga satuan 

dari harga penawaran dokumen tender 

Terlapor V. Yang ditunjukkan oleh Tim 

Investigator hanyalah analisis harga 

 

lifikasi 

untuk paket 1 dan paket 2, sehingga 

Terlapor V mengajukan harga penawaran 

 

Bahwa faktanya Terlapor V telah 

mengajukan harga penawaran untuk 

ang 

 

harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V tinggi, adalah diakibatkan 

 

 

Major item adalah beton 

, beton untuk pekerjaan 

spesifikasi tinggi fs 

kan 

 

(harga 

fluktuatif) sehingga cukup 

untuk memprediksi harga 

 

Kondisi Lapangan pada Paket 3 dan 4 

yang lebih 

besar kepada pihak pemenang tender 

ibandingkan dengan pada paket 1 
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dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

terdapat keadaan sebagai berikut:

a) Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pe

bisa kontin

pekerjaan yang dilakukannya 

bersifat spot

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

idle alat dan tenaga kerja) dan 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan 

penambahan 

b) Pekerjaan 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan

menjadi tinggi

c) Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

masyarakat perlu diperhitungkan, 

biaya ganti ru

non teknis

d) Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

listrik PLN, gas, PAM, serat optik

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

utilitas, owner hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi mengganggu schedule, 

dan 

naik

e) Traffic management

penanganan tersendiri karena 
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dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

terdapat keadaan sebagai berikut: -----  

Lahan belum bebas 100%, 

sehingga lokasi pekerjaan tidak 

bisa kontinyu dikerjakan/atau 

pekerjaan yang dilakukannya 

bersifat spot-spot. Hal ini 

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

idle alat dan tenaga kerja) dan 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 

penambahan overhead; -------------  

Pekerjaan widening, namun traffic 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

kerja alat dan harga pekerjaan 

menjadi tinggi; -----------------------  

Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

syarakat perlu diperhitungkan, 

biaya ganti rugi dll yang bersifat 

non teknis; ---------------------------  

Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

listrik PLN, gas, PAM, serat optik. 

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

utilitas, owner hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi mengganggu schedule, 

dan mengakibatkan harga satuan 

naik; -----------------------------------  

Traffic management, perlu 

penanganan tersendiri karena 

 

dan 2, karena pada paket 3 dan 4 

 

Lahan belum bebas 100%, 

kerjaan tidak 

atau 

pekerjaan yang dilakukannya 

spot. Hal ini 

mengakibatkan produktivitas 

pekerjaan yang rendah (adanya 

idle alat dan tenaga kerja) dan 

biaya pekerjaan yang harus 

dikeluarkan oleh kontraktor  

menjadi lebih tinggi, hal tersebut 

h adanya 

 

, namun traffic 

harus tetap beroperasi, sehingga 

berpengaruh pada produktivitas 

harga pekerjaan 

 

Sosial masyarakat perlu 

pendekatan karena ada 

pembebasan lahan, biaya sosial 

syarakat perlu diperhitungkan, 

gi dll yang bersifat 

 

Bongkaran utilitas meliputi : tiang 

 

Kewajiban bongkar oleh pemilik 

utilitas, owner hanya koordinasi 

dengan instansi terkait, sehingga 

berpotensi mengganggu schedule, 

mengakibatkan harga satuan 

 

, perlu 

penanganan tersendiri karena 
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daerah padat lalu lintas, sehingg

menimbulkan biaya extra untuk 

traffic management

berkoordinasi deng

terkait lalu lintas

f) Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 

kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

yang tinggi.

Bahwa terhadap 

Terlapor V dibebankan pada item

analisis harga satuan pada harga 

penawaran dokumen tender.

vi. Bahwa dalam menentukan harga pada 

paket 3 dan 4, Terlapor V harus 

memperhitungkan kenaikan harga 

mix, besi beton 

(dari sisi material), besarnya 

lahan, kondisi lalu lintas, sehingga harga 

yang ditetapkan adalah sebesar jumlah 

tertentu. Namun teknis menuangkan di 

dalam dokumen tender, penjabaran harga 

jumlah tertentu tersebut diseba

tiap item-item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

Terlapor V secara 

jadwal yang ditentukan

Adapun hal tersebut di atas, diperkuat 

dengan keterangan saksi fakta Sdr. 

Thomas A. Triwijoyo pada angka 21 

halaman 8 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi, tertanggal 2 

Oktober 2018:
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daerah padat lalu lintas, sehingga 

menimbulkan biaya extra untuk 

traffic management dan perlu 

berkoordinasi dengan instansi 

terkait lalu lintas; -------------------  

Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 

kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

yang tinggi. ---------------------------   

Bahwa terhadap risiko tersebut di atas, 

Terlapor V dibebankan pada item-item 

analisis harga satuan pada harga 

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

Bahwa dalam menentukan harga pada 

paket 3 dan 4, Terlapor V harus 

memperhitungkan kenaikan harga ready 

, besi beton pada tahun 2015/2016 

(dari sisi material), besarnya risiko, kondisi 

lahan, kondisi lalu lintas, sehingga harga 

yang ditetapkan adalah sebesar jumlah 

tertentu. Namun teknis menuangkan di 

dalam dokumen tender, penjabaran harga 

jumlah tertentu tersebut disebar pada tiap-

item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

Terlapor V secara Online sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. -----------------------  

Adapun hal tersebut di atas, diperkuat 

dengan keterangan saksi fakta Sdr. 

omas A. Triwijoyo pada angka 21 

halaman 8 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi, tertanggal 2 

Oktober 2018: -----------------------------------  

  

a 

menimbulkan biaya extra untuk 

dan perlu 

an instansi 

 

Berpotensi kerja malam hari bila 

siang tidak optimal dimungkinkan 

kerja pada malam hari sehingga 

mengakibatkan harga pekerjaan 

   

tersebut di atas, 

item 

analisis harga satuan pada harga 

 

Bahwa dalam menentukan harga pada 

paket 3 dan 4, Terlapor V harus 

ready 

pada tahun 2015/2016 

, kondisi 

lahan, kondisi lalu lintas, sehingga harga 

yang ditetapkan adalah sebesar jumlah 

tertentu. Namun teknis menuangkan di 

dalam dokumen tender, penjabaran harga 

-

item pekerjaan, sehingga 

menghasilkan harga penawaran yang 

wajar, yang telah disampaikan oleh 

sesuai dengan 

 

Adapun hal tersebut di atas, diperkuat 

dengan keterangan saksi fakta Sdr. 

omas A. Triwijoyo pada angka 21 

halaman 8 Berita Acara Sidang Majelis 

Komisi Pemeriksaan Saksi, tertanggal 2 
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“Pertanyaan: mengapa penawaran 

perusahaan saksi melebihi HPS?

Jawaban: setelah dilakukan anwijzing, 

kemudian peninjauan lapangan, 

menghitung, kebetulan kita dapat sub beton 

jadi ready mix, lalu harga besi beton, harga 

2015/2016 ada kenaikan, itu yang 

membuat harga naik dari sisi material, lalu 

disisi lapangan, karena itu pelebaran, biasa 

mendatangkan cost karena kita harus 

mengatur, lalu pembebasan tanah yang 

tidak semua bebas, lalu ketika menggali 

ditemukan kabel lain, itu yang membuat 

harga penawaran di atas pagu

vii. Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V pada paket 3 dan 4 

merupakan hasil perhitungan yang 

sebenarnya dan merupakan hak Terlapor V 

untuk tetap menyampaikan Nilai 

penawaran meskipun berada 

hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli 

Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S

pada angka 11 halaman 9 sampai dengan 

10 Berita Acara Sidang Majelis Kom

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaan: Dalam hukum persaingan 

usaha apakah terdapat aturan yang 

melarang peserta tender  untuk mengajukan 

harga penawaran melebihi HPS (Harga 

Perkiraan sendiri)?

Jawaban: Saat mahasiswa dulu saya 

dilingkungan kontraktor tender, saya 

bekerja ditempat saudara tua saya 

sekalipun berlatar belakang hukum tetapi 

kebetulan saya mendalami hukum bisnis. 
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Pertanyaan: mengapa penawaran 

perusahaan saksi melebihi HPS? -------------  

Jawaban: setelah dilakukan anwijzing, 

kemudian peninjauan lapangan, kita 

menghitung, kebetulan kita dapat sub beton 

jadi ready mix, lalu harga besi beton, harga 

2015/2016 ada kenaikan, itu yang 

membuat harga naik dari sisi material, lalu 

disisi lapangan, karena itu pelebaran, biasa 

mendatangkan cost karena kita harus 

tur, lalu pembebasan tanah yang 

tidak semua bebas, lalu ketika menggali 

ditemukan kabel lain, itu yang membuat 

harga penawaran di atas pagu”  -------------  

Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V pada paket 3 dan 4 

merupakan hasil perhitungan yang 

a dan merupakan hak Terlapor V 

untuk tetap menyampaikan Nilai 

penawaran meskipun berada di atas HPS. 

hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli 

Sdr. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 

pada angka 11 halaman 9 sampai dengan 

10 Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

2018, yang menyatakan sebagai berikut: ---  

Pertanyaan: Dalam hukum persaingan 

usaha apakah terdapat aturan yang 

melarang peserta tender  untuk mengajukan 

harga penawaran melebihi HPS (Harga 

Perkiraan sendiri)? ------------------------------  

aban: Saat mahasiswa dulu saya 

dilingkungan kontraktor tender, saya 

bekerja ditempat saudara tua saya 

sekalipun berlatar belakang hukum tetapi 

kebetulan saya mendalami hukum bisnis. 

 

Pertanyaan: mengapa penawaran 

 

Jawaban: setelah dilakukan anwijzing, 

kita 

menghitung, kebetulan kita dapat sub beton 

jadi ready mix, lalu harga besi beton, harga 

2015/2016 ada kenaikan, itu yang 

membuat harga naik dari sisi material, lalu 

disisi lapangan, karena itu pelebaran, biasa 

mendatangkan cost karena kita harus 

tur, lalu pembebasan tanah yang 

tidak semua bebas, lalu ketika menggali 

ditemukan kabel lain, itu yang membuat 

 

Bahwa harga penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor V pada paket 3 dan 4 

merupakan hasil perhitungan yang 

a dan merupakan hak Terlapor V 

untuk tetap menyampaikan Nilai 

HPS. 

hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli 

S. 

pada angka 11 halaman 9 sampai dengan 

isi 

Pemeriksaan Ahli, tertanggal 15 Oktober 

 

Pertanyaan: Dalam hukum persaingan 

usaha apakah terdapat aturan yang 

melarang peserta tender  untuk mengajukan 

harga penawaran melebihi HPS (Harga 

 

aban: Saat mahasiswa dulu saya 

dilingkungan kontraktor tender, saya 

bekerja ditempat saudara tua saya 

sekalipun berlatar belakang hukum tetapi 

kebetulan saya mendalami hukum bisnis. 
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Saya memahami mengikuti tender 

dibeberapa kesempatan dan sampai 

sekarang yang saya pahami tentang 

pengertian harga perkiraan senidiri tidak 

berubah, baik dahulu di keppres 90 sampai 

sekarang di pepres tentang aturan tentang 

pengadaan barang dan jasa. Pengertian 

HPS yaitu patokan harga yang dibuat oleh 

pejabat pembuat komitmen du

dengan nama bowheer atau pemimpin 

proyek, dengan survey secara teknis 

mengenai harga

dicocokan dengan spesifikasi item

volume pekerjaan yang akan ditenderkan 

kemudian dibuat patokan harga yang 

dipakai dalam rangka penawara

patokan harga yang disebut HPS tersebut 

bersifat terbuka, yang bersifat rahasia yaitu 

item-item untuk menentukan jumlah 

menjadi harga perkiraan sendiri. Sejauh 

yang saya tahu tidak ada larangan 

kontraktor atau peserta tender untuk 

melakukan penaw

dibawah HPS, karena pada dasarnya itu 

adalah hak dengan 

melampaui di atas harga HPS maka tidak 

menang tender, jika terindikasi adanya 

persekongkolan tender maka kembali 

merujuk kepada unsur pasal 22, dipenuhi 

atau tidak yang tadi saya katakan 

kumulatif. Kalau tidak, maka tidak ada 

persekongkolan. Dengan berbagai 

pertimbangan yang beralasan maka tidak 

ada larangan.

viii. Selain dari pada itu, selama proses 

persidangan tidak ada dalil tim investigator 
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Saya memahami mengikuti tender 

dibeberapa kesempatan dan sampai 

sekarang yang saya pahami tentang 

pengertian harga perkiraan senidiri tidak 

berubah, baik dahulu di keppres 90 sampai 

sekarang di pepres tentang aturan tentang 

pengadaan barang dan jasa. Pengertian 

HPS yaitu patokan harga yang dibuat oleh 

pejabat pembuat komitmen dulu dikenal 

dengan nama bowheer atau pemimpin 

proyek, dengan survey secara teknis 

mengenai harga-harga yang bagus, 

dicocokan dengan spesifikasi item-item 

volume pekerjaan yang akan ditenderkan 

kemudian dibuat patokan harga yang 

dipakai dalam rangka penawaran tender, 

patokan harga yang disebut HPS tersebut 

bersifat terbuka, yang bersifat rahasia yaitu 

item untuk menentukan jumlah 

menjadi harga perkiraan sendiri. Sejauh 

yang saya tahu tidak ada larangan 

kontraktor atau peserta tender untuk 

melakukan penawaran di atas atau 

dibawah HPS, karena pada dasarnya itu 

adalah hak dengan risiko kalau menawar 

melampaui di atas harga HPS maka tidak 

menang tender, jika terindikasi adanya 

persekongkolan tender maka kembali 

merujuk kepada unsur pasal 22, dipenuhi 

ak yang tadi saya katakan 

kumulatif. Kalau tidak, maka tidak ada 

persekongkolan. Dengan berbagai 

pertimbangan yang beralasan maka tidak 

ada larangan.” ----------------------------------  

Selain dari pada itu, selama proses 

persidangan tidak ada dalil tim investigator 

  

Saya memahami mengikuti tender 

dibeberapa kesempatan dan sampai 

ang saya pahami tentang 

pengertian harga perkiraan senidiri tidak 

berubah, baik dahulu di keppres 90 sampai 

sekarang di pepres tentang aturan tentang 

pengadaan barang dan jasa. Pengertian 

HPS yaitu patokan harga yang dibuat oleh 

lu dikenal 

dengan nama bowheer atau pemimpin 

proyek, dengan survey secara teknis 

harga yang bagus, 

item 

volume pekerjaan yang akan ditenderkan 

kemudian dibuat patokan harga yang 

n tender, 

patokan harga yang disebut HPS tersebut 

bersifat terbuka, yang bersifat rahasia yaitu 

item untuk menentukan jumlah 

menjadi harga perkiraan sendiri. Sejauh 

yang saya tahu tidak ada larangan 

kontraktor atau peserta tender untuk 

atau 

dibawah HPS, karena pada dasarnya itu 

kalau menawar 

melampaui di atas harga HPS maka tidak 

menang tender, jika terindikasi adanya 

persekongkolan tender maka kembali 

merujuk kepada unsur pasal 22, dipenuhi 

ak yang tadi saya katakan 

kumulatif. Kalau tidak, maka tidak ada 

persekongkolan. Dengan berbagai 

pertimbangan yang beralasan maka tidak 

 

Selain dari pada itu, selama proses 

persidangan tidak ada dalil tim investigator 
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tentang adanya kesepaka

peserta tender yang dapat dibuktikan. 

Sebaliknya seluruh pihak

dihadirkan dalam persidangan baik saksi

saksi maupun para Terlapor, tidak ada 

satupun yang menyatakan melakukan 

komunikasi atau pertemuan

atau bentuk kerjasama l

melakukan persekongkolan

ix. Bahwa dalam Laporan Dugaan, pada point 

13.2, angka (5) halaman 39, Tim 

Investigator juga menuduhkan adanya 

persekongkolan Terlapor V dengan cara 

menaikan harga penawaran agar menjadi 

Perusahaan Pendamping.

Dalil tersebut Terlapor V tolak karena 

sangat mengada

Komisi cermati, bahwa selama persidangan 

Tim Investigator tidak mempunyai bukti 

dokumen atau kesaksian yang dapat 

membuktikan adanya niat, motif, dan 

tujuan persekongkolan pada Terlapor V

Sebaliknya dari penjelasan

Terlapor V di atas, yang telah didukung 

dengan bukti

yang kuat, Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa harga penawaran 

yang melebihi nilai HPS adalah didasarkan 

pada perhitungan yang 

dipertanggungjawabk

dugaan tim 

Perusahaan Pendamping merupakan dalil 

yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh 

Majelis Komisi. 

Berdasarkan fakta

dalil tim Investigato
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tentang adanya kesepakatan antara 

peserta tender yang dapat dibuktikan. 

Sebaliknya seluruh pihak-pihak yang 

dihadirkan dalam persidangan baik saksi-

saksi maupun para Terlapor, tidak ada 

satupun yang menyatakan melakukan 

komunikasi atau pertemuan-pertemuan 

atau bentuk kerjasama lain dalam 

melakukan persekongkolan; ------------------  

Bahwa dalam Laporan Dugaan, pada point 

13.2, angka (5) halaman 39, Tim 

Investigator juga menuduhkan adanya 

persekongkolan Terlapor V dengan cara 

menaikan harga penawaran agar menjadi 

an Pendamping. ---------------------  

tersebut Terlapor V tolak karena 

sangat mengada-ngada. Perlu Majelis 

Komisi cermati, bahwa selama persidangan 

vestigator tidak mempunyai bukti 

dokumen atau kesaksian yang dapat 

membuktikan adanya niat, motif, dan 

tujuan persekongkolan pada Terlapor V. ---  

Sebaliknya dari penjelasan-penjelasan 

Terlapor V di atas, yang telah didukung 

dengan bukti-bukti serta keterangan saksi 

yang kuat, Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa harga penawaran 

yang melebihi nilai HPS adalah didasarkan 

pada perhitungan yang sesuai dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, 

dugaan tim Investigator mengenai 

Perusahaan Pendamping merupakan dalil 

yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh 

Majelis Komisi.  ---------------------------------  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

nvestigator yang pada intinya 

 

tan antara 

peserta tender yang dapat dibuktikan. 

pihak yang 

-

saksi maupun para Terlapor, tidak ada 

satupun yang menyatakan melakukan 

pertemuan 

dalam 

 

Bahwa dalam Laporan Dugaan, pada point 

13.2, angka (5) halaman 39, Tim 

Investigator juga menuduhkan adanya 

persekongkolan Terlapor V dengan cara 

menaikan harga penawaran agar menjadi 

 

tersebut Terlapor V tolak karena 

ngada. Perlu Majelis 

Komisi cermati, bahwa selama persidangan 

vestigator tidak mempunyai bukti 

dokumen atau kesaksian yang dapat 

membuktikan adanya niat, motif, dan 

  

penjelasan 

Terlapor V di atas, yang telah didukung 

bukti serta keterangan saksi 

yang kuat, Terlapor V telah mampu 

membuktikan bahwa harga penawaran 

yang melebihi nilai HPS adalah didasarkan 

sesuai dan dapat 

an. Oleh karenanya, 

nvestigator mengenai 

Perusahaan Pendamping merupakan dalil 

yang tidak berdasar dan patut ditolak oleh 

 

rsebut di atas, maka 

r yang pada intinya 
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menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu 

dan agar menjadi perusahaan pendamping, 

demi hukum (Ipso Jure

terbukti.--------------------------------

Sehingga dengan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT 

(Persero), Tbk/ Terlapor 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 5 Tahun 1999.

f. Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

dugaan Bid Rotation

merupakan dalil yang dibuat

dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim 

Investigator. --------------------------------

Terlapor V menolak dengan tegas dalil tim 

Investigator selama proses persidangan, yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

dugaan Bid Rotation

berdasarkan fakta

i. Bahwa selama prose

berlangsung, tim 

tidak dapat menunjukkan dokumen atau 

bentuk-bentuk komunikasi antara Para 

Terlapor yang bersepakat melakukan 

Rotation (Tender Arisan), maupun indikasi 

adanya persekongkolan. Dengan kata lain, 

dalil tim in

merupakan dalil yang kosong

Ketiadaaan bukti

disampaikan oleh Tim Investigator untuk 
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menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu 

dan agar menjadi perusahaan pendamping, 

Ipso Jure) sama sekali tidak 

------------------------------------------------  

 demikian cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) untuk menyatakan PT Waskita Karya 

/ Terlapor V sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 

r 5 Tahun 1999. --------------------------  

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

Bid Rotation atau Tender Arisan, 

merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim 

-------------------------------------------  

menolak dengan tegas dalil tim 

nvestigator selama proses persidangan, yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

Bid Rotation atau Arisan Tender, 

berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: --------  

Bahwa selama proses persidangan 

berlangsung, tim Investigator sama sekali 

tidak dapat menunjukkan dokumen atau 

bentuk komunikasi antara Para 

Terlapor yang bersepakat melakukan Bid 

(Tender Arisan), maupun indikasi 

adanya persekongkolan. Dengan kata lain, 

dalil tim investigator tersebut hanyalah 

dalil yang kosong. ----------------  

Ketiadaaan bukti-bukti yang dapat 

disampaikan oleh Tim Investigator untuk 

  

menyatakan adanya persekongkolan horizontal 

terkait dengan membuat harga penawaran 

menjadi tidak efisien terhadap paket tertentu 

dan agar menjadi perusahaan pendamping, 

) sama sekali tidak 

 

cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Waskita Karya 

sebagai pihak yang 

tidak melakukan pelanggaran persekongkolan 

Pasal 22 

 

Dalil Tim Investigator Yang Menyatakan Adanya 

Persekongkolan Horizontal Terkait Dengan 

atau Tender Arisan, 

buat dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim 

 

menolak dengan tegas dalil tim 

nvestigator selama proses persidangan, yang 

pada intinya menyatakan adanya 

persekongkolan horizontal terkait dengan 

atau Arisan Tender, 

 

angan 

nvestigator sama sekali 

tidak dapat menunjukkan dokumen atau 

bentuk komunikasi antara Para 

Bid 

(Tender Arisan), maupun indikasi 

adanya persekongkolan. Dengan kata lain, 

vestigator tersebut hanyalah 

 

bukti yang dapat 

disampaikan oleh Tim Investigator untuk 
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mendukung dugaan 

dapat diabaikan dan haruslah menjadi 

pertimbangan bagi Majelis Komisi

ii. Sebaliknya, Pa

saksi-saksi fakta yang telah hadir dalam 

persidangan dihadapan Majelis Komisi, 

menyatakan tidak ada komunikasi apapun 

atara sesama Peserta Tender. Keterangan

keterangan tersebut tidak boleh diabaikan 

oleh Majelis Komisi, karena s

yang dihadirkan telah diambil sumpahnya 

dan telah sesuai dengan prinsip hukum 

“Unus testis nullus testis”.

demikian keterangan

para terlapor yang bersesuaian 

menyatakan tidak terdapat 

(Ternder Arisan) dem

adalah sah terbukti meyakinkan

iii. Bahwa dugaan mengenai 

haruslah dibuktikan melalui adanya 

kemenangan peserta tender 

tender-tender lain. Prinsip tersebut telah 

dengan jelas dinyatakan melalui 

keterangan Ahli yang diajukan sendiri oleh 

Tim Investigator yaitu Sdri. Dr. Siti Anisah, 

S.H., M.Hum., yang Terlapor V kutip 

sebagai berikut:

“Pertanyaan: Apabila di dalam te

tersebut ada namanya Bid Rotation atau 

yang biasa kita kenal tender arisan, apakah  

bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan  

Bid Rotation atau tender arisan men

sepengetahuan saudara ahli

Jawaban: ada beberapa cara dalam 

melakukan persekongkola

menghambat dalam memenangkan suatu 
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mendukung dugaan Bid Rotation, tidak 

dapat diabaikan dan haruslah menjadi 

pertimbangan bagi Majelis Komisi; ----------  

Sebaliknya, Para Terlapor beserta dengan 

saksi fakta yang telah hadir dalam 

persidangan dihadapan Majelis Komisi, 

menyatakan tidak ada komunikasi apapun 

atara sesama Peserta Tender. Keterangan-

keterangan tersebut tidak boleh diabaikan 

oleh Majelis Komisi, karena saksi-saksi 

yang dihadirkan telah diambil sumpahnya 

dan telah sesuai dengan prinsip hukum 

“Unus testis nullus testis”. Dengan 

demikian keterangan-keterangan saksi dan 

para terlapor yang bersesuaian 

menyatakan tidak terdapat Bid Rotation

(Ternder Arisan) demi hukum (ipso jure)

adalah sah terbukti meyakinkan; ------------  

Bahwa dugaan mengenai Bid Rotation, 

haruslah dibuktikan melalui adanya 

kemenangan peserta tender a quo pada 

tender lain. Prinsip tersebut telah 

dengan jelas dinyatakan melalui 

keterangan Ahli yang diajukan sendiri oleh 

Tim Investigator yaitu Sdri. Dr. Siti Anisah, 

H., M.Hum., yang Terlapor V kutip 

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

Pertanyaan: Apabila di dalam tender 

tersebut ada namanya Bid Rotation atau 

yang biasa kita kenal tender arisan, apakah  

bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan  

Bid Rotation atau tender arisan menurut 

sepengetahuan saudara ahli? -----------------  

Jawaban: ada beberapa cara dalam 

melakukan persekongkolan atau 

menghambat dalam memenangkan suatu 

 

, tidak 

dapat diabaikan dan haruslah menjadi 

 

ra Terlapor beserta dengan 

saksi fakta yang telah hadir dalam 

persidangan dihadapan Majelis Komisi, 

menyatakan tidak ada komunikasi apapun 

-

keterangan tersebut tidak boleh diabaikan 

saksi 

yang dihadirkan telah diambil sumpahnya 

dan telah sesuai dengan prinsip hukum 

Dengan 

keterangan saksi dan 

para terlapor yang bersesuaian 

Bid Rotation 

) 

 

, 

haruslah dibuktikan melalui adanya 

pada 

tender lain. Prinsip tersebut telah 

dengan jelas dinyatakan melalui 

keterangan Ahli yang diajukan sendiri oleh 

Tim Investigator yaitu Sdri. Dr. Siti Anisah, 

H., M.Hum., yang Terlapor V kutip 

 

nder 

tersebut ada namanya Bid Rotation atau 

yang biasa kita kenal tender arisan, apakah  

bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan  

urut 

 

Jawaban: ada beberapa cara dalam 

n atau 

menghambat dalam memenangkan suatu 
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tender, salah satunya dengan Bid Rotation 

atau bisa disebut dengan tender bergilir 

atau tender arisan, pola penawaranya 

dalam tender dimana sebetulnya satu dari 

penawar setuju untuk menjadi penawar 

yang paling rend

tender yang lain atau pemenang yang 

sudah ditentukan ini secara bersama

akan menawar setinggi

samapai pada giliranya untuk 

memenangkan tender, jadi seringkali tender 

arisan ini menetapkan adanya peserta 

bahwa mereka mendapatkan giliran dari 

apa yang sudah dimenangkan oleh satu 

dari pelaku usaha dalam suatu tender, 

dalam tender yang lain lagi, ini sudah 

disepakati sebelum tender itu 

dilangsungkan atau diselenggarakan, dan 

ada juga cara salah satu pelaku usaha 

mengundurkan diri karena beralasan harga 

yang diajukan terlalu tinggi atau harga 

yang disepakati itu terlalu rendah sehingga 

dia keluar dari proses tender itu, tetapi 

pada suatu saat dia akan kembali lagi pada 

tender yang lain dengan peserta yang 

hampir sama atau bahkan sama dan dia 

akhirnya menang pada tender selanjutnya

iv. Faktanya, selama masa persidangan Tim 

Investigator hanya berulang

mendalilkan 

membuktikan secara otentik prinsip yang 

dinyatakan oleh Ahli Tim Investigator 

sendiri, yaitu adanya kemenangan

kemenangan Terlapor V beserta Peserta 

Tender lainnya yang saling berhubungan 

dalam tender
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tender, salah satunya dengan Bid Rotation 

atau bisa disebut dengan tender bergilir 

atau tender arisan, pola penawaranya 

dalam tender dimana sebetulnya satu dari 

penawar setuju untuk menjadi penawar 

yang paling rendah, dalam hal ini penawar 

tender yang lain atau pemenang yang 

sudah ditentukan ini secara bersama-sama 

akan menawar setinggi-tingginya sebelum 

samapai pada giliranya untuk 

memenangkan tender, jadi seringkali tender 

arisan ini menetapkan adanya peserta 

a mereka mendapatkan giliran dari 

apa yang sudah dimenangkan oleh satu 

dari pelaku usaha dalam suatu tender, 

dalam tender yang lain lagi, ini sudah 

disepakati sebelum tender itu 

dilangsungkan atau diselenggarakan, dan 

ada juga cara salah satu pelaku usaha 

mengundurkan diri karena beralasan harga 

yang diajukan terlalu tinggi atau harga 

yang disepakati itu terlalu rendah sehingga 

dia keluar dari proses tender itu, tetapi 

pada suatu saat dia akan kembali lagi pada 

tender yang lain dengan peserta yang 

ma atau bahkan sama dan dia 

akhirnya menang pada tender selanjutnya”. 

Faktanya, selama masa persidangan Tim 

Investigator hanya berulang-ulang 

mendalilkan Bid Rotation tanpa 

membuktikan secara otentik prinsip yang 

dinyatakan oleh Ahli Tim Investigator 

iri, yaitu adanya kemenangan-

kemenangan Terlapor V beserta Peserta 

Tender lainnya yang saling berhubungan 

dalam tender-tender lain. ---------------------  

  

tender, salah satunya dengan Bid Rotation 

atau bisa disebut dengan tender bergilir 

atau tender arisan, pola penawaranya 

dalam tender dimana sebetulnya satu dari 

penawar setuju untuk menjadi penawar 

ah, dalam hal ini penawar 

tender yang lain atau pemenang yang 

sama 

tingginya sebelum 

samapai pada giliranya untuk 

memenangkan tender, jadi seringkali tender 

arisan ini menetapkan adanya peserta 

a mereka mendapatkan giliran dari 

apa yang sudah dimenangkan oleh satu 

dari pelaku usaha dalam suatu tender, 

dalam tender yang lain lagi, ini sudah 

disepakati sebelum tender itu 

dilangsungkan atau diselenggarakan, dan 

ada juga cara salah satu pelaku usaha 

mengundurkan diri karena beralasan harga 

yang diajukan terlalu tinggi atau harga 

yang disepakati itu terlalu rendah sehingga 

dia keluar dari proses tender itu, tetapi 

pada suatu saat dia akan kembali lagi pada 

tender yang lain dengan peserta yang 

ma atau bahkan sama dan dia 

”.  

Faktanya, selama masa persidangan Tim 

ulang 

tanpa 

membuktikan secara otentik prinsip yang 

dinyatakan oleh Ahli Tim Investigator 

-

kemenangan Terlapor V beserta Peserta 

Tender lainnya yang saling berhubungan 

 



 

16.2.3
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Berdasarkan fakta

tim investigator mengenai adanya 

(Tender Arisan) tidak terbukti s

menyakinkan, sehingga cukup dasar alasan 

Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim 

Investigator tersebut dan menyatakan bahwa 

Terlapor V tidak melakukan persekongkolan.

Bertitik tolak dari fakta

atas, maka PT Waskita 

Terlapor V yang dalam tender 

tidak memenangkan satu paket tender pun

sekali tidak terdapat adanya persekongkolan tender 

Horizontal antara PT 

Terlapor V dengan para pelaku usaha l

lain), yaitu Terlapor II

Sehingga dugaan pelanggaran persekongkolan 

tender horizontal yang dilakukan oleh PT 

Karya (Persero), Tbk.

Terlapor II, III dan IV

sekali tidak memiliki dasar h

Dengan demikian cukup dasar dan alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

yang memeriksa perkara 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

bukanlah pelaku usaha yang melakukan 

persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 Undang

Tahun 1999.  --------------------------------

16.2.3 PT Waskita Karya/Terlapor 

Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal 

Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender.

a. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Alasan Pengguguran Para Peserta Tender 
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Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dugaan 

tim investigator mengenai adanya Bid Rotation

(Tender Arisan) tidak terbukti secara sah dan 

menyakinkan, sehingga cukup dasar alasan 

Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim 

Investigator tersebut dan menyatakan bahwa 

Terlapor V tidak melakukan persekongkolan. --  

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di 

Waskita Karya (Persero), Tbk./ 

V yang dalam tender a quo sama sekali 

tidak memenangkan satu paket tender pun, sama 

sekali tidak terdapat adanya persekongkolan tender 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk./ 

dengan para pelaku usaha lain (Terlapor 

II, III dan IV. ----------------------  

dugaan pelanggaran persekongkolan 

tender horizontal yang dilakukan oleh PT Waskita 

Karya (Persero), Tbk./Terlapor V dengan pihak 

III dan IV, adalah dugaan yang sama 

memiliki dasar hukum. -------------------  

cukup dasar dan alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan 

Waskita Karya (Persero), Tbk./Terlapor V

bukanlah pelaku usaha yang melakukan 

tender sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

----------------------------------------------    

/Terlapor V Juga Sama Sekali 

Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal 

Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan 

Menentukan Pemenang Tender. ------------------------  

lapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Alasan Pengguguran Para Peserta Tender 

 

fakta di atas, maka dugaan 

Bid Rotation 

ecara sah dan 

menyakinkan, sehingga cukup dasar alasan 

Majelis Komisi untuk menolak dalil Tim 

Investigator tersebut dan menyatakan bahwa 

 

fakta dan dasar hukum di 

/ 

sama sekali 

, sama 

sekali tidak terdapat adanya persekongkolan tender 

/ 

ain (Terlapor 

  

dugaan pelanggaran persekongkolan 

Waskita 

dengan pihak 

, adalah dugaan yang sama 

 

cukup dasar dan alasan bagi 

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

untuk menyatakan 

V 

bukanlah pelaku usaha yang melakukan 

tender sebagaimana diatur dalam 

Undang Nomor 5 

    

Juga Sama Sekali 

Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal 

Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan 

 

lapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Alasan Pengguguran Para Peserta Tender 
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Bersifat Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan 

Prosedur Evaluasi Adalah Dugaan Yang Sangat 

Mengada-Ada Karena Faktanya Penetapan 

Pemenang Tender, Merupakan Kewenangan 

Dan Tanggung Jawab Dari Terlapor I, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan Vertikal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan a

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi adalah dugaan 

yang sangat mengada

alasan sebagai berikut:

i. Bahwa tidak ada satupun paket yang 

dimenangkan oleh Terlapor V dari 4 paket

yang diikuti. Seandainya (

rechtum) Terlapor V melakukan 

persekongkolan Vertical, maka secara logis 

dan objektif, sudah selayaknya Terlapor V 

memenangkan salah sa

tender tersebut

ii. Perlu juga Terlapor V kemukakan bahwa 

dalam tender pengadaan yang menjadi 

objek perkara 

tahapan pra-

umum dan pesertanya memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti 

dan memenangkan tender tersebut

iii. Bahwa faktanya, dalam seluruh proses 

persidangan, tidak didapati alat bukti 

maupun keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Terlapor V telah 

melakukan persekongkolan de

Terlapor I selaku Panitia/

proses Pra Kualifikasi dan p

penetapan pemena
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Bersifat Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan 

Prosedur Evaluasi Adalah Dugaan Yang Sangat 

Karena Faktanya Penetapan 

Pemenang Tender, Merupakan Kewenangan 

Dan Tanggung Jawab Dari Terlapor I, Sehingga 

Dugaan Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti. -  

Dugaan persekongkolan Vertikal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

Investigator terkait dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi adalah dugaan 

yang sangat mengada-ada, berdasarkan dasar 

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

Bahwa tidak ada satupun paket yang 

dimenangkan oleh Terlapor V dari 4 paket

yang diikuti. Seandainya (quad non 

) Terlapor V melakukan 

persekongkolan Vertical, maka secara logis 

dan objektif, sudah selayaknya Terlapor V 

memenangkan salah satu dari 4 paket 

tender tersebut; ---------------------------------  

Perlu juga Terlapor V kemukakan bahwa 

dalam tender pengadaan yang menjadi 

objek perkara a quo, telah dilakukan 

-kualifikasi yang dibuka untuk 

umum dan pesertanya memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti 

dan memenangkan tender tersebut; ---------  

wa faktanya, dalam seluruh proses 

persidangan, tidak didapati alat bukti 

maupun keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Terlapor V telah 

melakukan persekongkolan dengan 

Terlapor I selaku Panitia/Pokja dalam 

proses Pra Kualifikasi dan proses 

penetapan pemenang tender; -----------------  

  

Bersifat Subjektif Dan Tidak Sesuai Dengan 

Prosedur Evaluasi Adalah Dugaan Yang Sangat 

Karena Faktanya Penetapan 

Pemenang Tender, Merupakan Kewenangan 

Dan Tanggung Jawab Dari Terlapor I, Sehingga 

 

Dugaan persekongkolan Vertikal yang 

didugakan kepada Terlapor V oleh Tim 

lasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi adalah dugaan 

ada, berdasarkan dasar 

 

Bahwa tidak ada satupun paket yang 

dimenangkan oleh Terlapor V dari 4 paket 

quad non 

) Terlapor V melakukan 

persekongkolan Vertical, maka secara logis 

dan objektif, sudah selayaknya Terlapor V 

tu dari 4 paket 

 

Perlu juga Terlapor V kemukakan bahwa 

dalam tender pengadaan yang menjadi 

, telah dilakukan 

kualifikasi yang dibuka untuk 

umum dan pesertanya memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengikuti 

 

wa faktanya, dalam seluruh proses 

persidangan, tidak didapati alat bukti 

maupun keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Terlapor V telah 

ngan 

Pokja dalam 

roses 
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iv. Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Pra-Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

dari Terlapor I selaku Panitia/

v. Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan ol

selaku Panitia/ Pokja telah sesuai dengan 

ketentuan-ket

pengadaan; --------------------------------

vi. Bahwa Terlapor V sama sekali tidak pernah 

berkomunikasi de

Panitia/Pokja, terkait dengan Evaluasi dan 

pengguguran penilaian dan Ter

sama sekali tidak pernah melakukan 

intervensi terhadap Terla

Panitia/Pokja. Hal ini dibuktikan tidak ada 

satupun keterangan saksi ataupun 

Terlapor yang sesuai

investigator; 

vii. Selain dari pada itu, Tim Investigator sama 

sekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor V

Panitia/Pokja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan V

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan

asumsi-asumsi, bahkan ha

kesalahan saja. --------------------------------

Sehingga oleh karen

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 
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Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja; --------  

Adapun evaluasi dan pengguguran 

penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I 

selaku Panitia/ Pokja telah sesuai dengan 

ketentuan dalam prosedur 

--------------------------------------  

Bahwa Terlapor V sama sekali tidak pernah 

berkomunikasi dengan Terlapor I selaku 

Pokja, terkait dengan Evaluasi dan 

pengguguran penilaian dan Terlapor V 

sama sekali tidak pernah melakukan 

intervensi terhadap Terlapor I selaku 

Pokja. Hal ini dibuktikan tidak ada 

satupun keterangan saksi ataupun 

Terlapor yang sesuai dengan dalil tim 

 -------------------------------------  

Selain dari pada itu, Tim Investigator sama 

ekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

oleh Terlapor V dan Terlapor I selaku 

Pokja. -----------------------------------  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

mengandalkan pada dugaan-dugaan dan 

asumsi, bahkan hanya mencari-cari 

---------------------------------------  

Sehingga oleh karenanya cukup dasar dan 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 

 

Hal pengguguran penilaian dalam proses 

Kualifikasi dan dalam proses 

penetapan pemenang tender, merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab mutlak 

 

Adapun evaluasi dan pengguguran 

eh Terlapor I 

selaku Panitia/ Pokja telah sesuai dengan 

entuan dalam prosedur 

 

Bahwa Terlapor V sama sekali tidak pernah 

ngan Terlapor I selaku 

Pokja, terkait dengan Evaluasi dan 

lapor V 

sama sekali tidak pernah melakukan 

por I selaku 

Pokja. Hal ini dibuktikan tidak ada 

satupun keterangan saksi ataupun 

dengan dalil tim 

 

Selain dari pada itu, Tim Investigator sama 

ekali tidak mampu membuktikan adanya 

persekongkolan vertikal yang dilakukan 

dan Terlapor I selaku 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

ertikal 

Dengan Terlapor I dengan alasan pengguguran 

para peserta tender bersifat subjektif dan tidak 

sesuai dengan prosedur evaluasi, hanyalah 

dugaan dan 

cari 

 

dasar dan 

alasan bagi Majelis Komisi Pengawas 
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Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa 

perkara a quo untuk menyatakan PT 

Karya (Persero), Tbk.

pelaku usaha yang melakukan persekongkolan 

tender sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 22 Undang-

b. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait 

Adanya Peserta Tender Yang Digugurkan, Tidak 

Mendapatkan Klarifikasi Dari Terlapor Selaku 

Panitia/ Pokja Dan Tidak Memiliki Kesempatan 

Untuk Melakukan Sanggahan Adalah Dugaan 

Yang Berasumsi Dan Tidak Berdasarkan Fakta 

Yang Ada, Karena Faktanya Peser

Yang Digugurkan Telah Mendapatkan 

Kesempatan Yang Sama, Sehingga Dugaan 

Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti.

Dugaan persekongkolan vertikal  yang 

didugakan kepada Terlapor V terkait dengan 

adanya peserta tender yang digugurkan, tidak 

mendapatkan klarifikasi dari panitia/ pokja dan 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

sanggahan adalah dugaan yang berasumsi dan 

tidak berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan 

dasar alasan sebagai berikut:

i. Dalil Tim Investigator tersebut Terlapor V 

tolak karena f

digugurkan pada paket 1 dan 2, telah 

disampaikan klarifikasi oleh Terlapor I 

bahwa pada saat pembuktian kualifikasi 

administrasi dan tenaga ahli yang 

dihadirkan tidak lengkap, sesuai dengan 

Daftar Tenaga Ahli yang diusulkan pad

aplikasi SPSE dan hal ini diakui sendiri 

oleh Terlapor V karena ketidakhadiran 
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Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa 

untuk menyatakan PT Waskita 

Karya (Persero), Tbk./Terlapor V bukanlah 

pelaku usaha yang melakukan persekongkolan 

tender sebagaimana diatur dalam ketentuan 

-Undang Nomor 5 Tahun 1999.   

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Dengan 

Adanya Peserta Tender Yang Digugurkan, Tidak 

Mendapatkan Klarifikasi Dari Terlapor Selaku 

Panitia/ Pokja Dan Tidak Memiliki Kesempatan 

Untuk Melakukan Sanggahan Adalah Dugaan 

Yang Berasumsi Dan Tidak Berdasarkan Fakta 

Yang Ada, Karena Faktanya Peserta Tender 

Yang Digugurkan Telah Mendapatkan 

Kesempatan Yang Sama, Sehingga Dugaan 

Tersebut Sama Sekali Tidak Terbukti. ------------  

Dugaan persekongkolan vertikal  yang 

didugakan kepada Terlapor V terkait dengan 

adanya peserta tender yang digugurkan, tidak 

klarifikasi dari panitia/ pokja dan 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

sanggahan adalah dugaan yang berasumsi dan 

tidak berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan 

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

nvestigator tersebut Terlapor V 

tolak karena faktanya pada saat Terlapor V 

digugurkan pada paket 1 dan 2, telah 

disampaikan klarifikasi oleh Terlapor I 

bahwa pada saat pembuktian kualifikasi 

administrasi dan tenaga ahli yang 

dihadirkan tidak lengkap, sesuai dengan 

Daftar Tenaga Ahli yang diusulkan pada 

aplikasi SPSE dan hal ini diakui sendiri 

oleh Terlapor V karena ketidakhadiran 

  

Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa 

Waskita 

bukanlah 

pelaku usaha yang melakukan persekongkolan 

tender sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Undang Nomor 5 Tahun 1999.    

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Dengan 

Adanya Peserta Tender Yang Digugurkan, Tidak 

Mendapatkan Klarifikasi Dari Terlapor Selaku 

Panitia/ Pokja Dan Tidak Memiliki Kesempatan 

Untuk Melakukan Sanggahan Adalah Dugaan 

Yang Berasumsi Dan Tidak Berdasarkan Fakta 

ta Tender 

Yang Digugurkan Telah Mendapatkan 

Kesempatan Yang Sama, Sehingga Dugaan 

 

Dugaan persekongkolan vertikal  yang 

didugakan kepada Terlapor V terkait dengan 

adanya peserta tender yang digugurkan, tidak 

klarifikasi dari panitia/ pokja dan 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

sanggahan adalah dugaan yang berasumsi dan 

tidak berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan 

 

nvestigator tersebut Terlapor V 

aktanya pada saat Terlapor V 

digugurkan pada paket 1 dan 2, telah 

disampaikan klarifikasi oleh Terlapor I 

bahwa pada saat pembuktian kualifikasi 

administrasi dan tenaga ahli yang 

dihadirkan tidak lengkap, sesuai dengan 

a 

aplikasi SPSE dan hal ini diakui sendiri 

oleh Terlapor V karena ketidakhadiran 
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tenaga ahli yang diajukan dalam klarifikasi 

dan pembuktian kualifikasi yang tidak bisa 

Terlapor V perkirakan sebelumnya. Karena 

tenaga ahli Terlapor V pada saat itu sedang 

melaksanakan pekerjaan di proyek lain, 

sehingga tidak dapat had

pembuktian kualifikasi

ii. Adapun sehubungan dengan pengguguran 

terhadap persera tender yang digugurkan, 

Terlapor I telah memberikan kesem

untuk melakukan sanggahan

iii. Faktanya, diantar

gugur pada saat pra kualifikasi, PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

telah mengajukan haknya untuk 

melakukan sanggahan kepada Terlapor I, 

sebagaimana diperkuat dengan keterangan 

saksi dibawah sumpah yang diperiksa 

dalam proses per

Abdullah Sigit

Adapun keterangan Sdr. Abdullah Sigit 

tercantum pada angka 23 sampai dengan 

26 halaman 8 sampai dengan halaman 9 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, tertanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan sebagai 

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

“Pertanyaan: apa hasil evaluasi setelah 

submit semua dokumen?

Jawaban: kami diberitahu via website 

bahwa perusahaan kami gugur, saya 

sampaikan ke manajemen. Kami 

menyiapkan sanggahan pada saat itu.

Pertanyaan: kapan sanggahan tersebut 

disampaikan?
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tenaga ahli yang diajukan dalam klarifikasi 

dan pembuktian kualifikasi yang tidak bisa 

Terlapor V perkirakan sebelumnya. Karena 

tenaga ahli Terlapor V pada saat itu sedang 

aksanakan pekerjaan di proyek lain, 

sehingga tidak dapat hadir dalam 

pembuktian kualifikasi; -----------------------  

Adapun sehubungan dengan pengguguran 

terhadap persera tender yang digugurkan, 

Terlapor I telah memberikan kesempatan 

untuk melakukan sanggahan; ----------------  

Faktanya, diantara peserta tender yang 

gugur pada saat pra kualifikasi, PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

telah mengajukan haknya untuk 

melakukan sanggahan kepada Terlapor I, 

sebagaimana diperkuat dengan keterangan 

saksi dibawah sumpah yang diperiksa 

dalam proses persidangan yaitu Sdr. 

Abdullah Sigit; ----------------------------------  

Adapun keterangan Sdr. Abdullah Sigit 

tercantum pada angka 23 sampai dengan 

26 halaman 8 sampai dengan halaman 9 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, tertanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan sebagai 

-------------------------------------------  

Pertanyaan: apa hasil evaluasi setelah 

submit semua dokumen? ----------------------  

Jawaban: kami diberitahu via website 

bahwa perusahaan kami gugur, saya 

sampaikan ke manajemen. Kami 

menyiapkan sanggahan pada saat itu. ------  

Pertanyaan: kapan sanggahan tersebut 

disampaikan? -----------------------------------  

 

tenaga ahli yang diajukan dalam klarifikasi 

dan pembuktian kualifikasi yang tidak bisa 

Terlapor V perkirakan sebelumnya. Karena 

tenaga ahli Terlapor V pada saat itu sedang 

aksanakan pekerjaan di proyek lain, 

ir dalam 

 

Adapun sehubungan dengan pengguguran 

terhadap persera tender yang digugurkan, 

patan 

 

a peserta tender yang 

gugur pada saat pra kualifikasi, PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

telah mengajukan haknya untuk 

melakukan sanggahan kepada Terlapor I, 

sebagaimana diperkuat dengan keterangan 

saksi dibawah sumpah yang diperiksa 

angan yaitu Sdr. 

 

Adapun keterangan Sdr. Abdullah Sigit 

tercantum pada angka 23 sampai dengan 

26 halaman 8 sampai dengan halaman 9 

Berita Acara Sidang Majelis Komisi 

Pemeriksaan Saksi PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, tertanggal 8 

Agustus 2018, yang menyatakan sebagai 

 

Pertanyaan: apa hasil evaluasi setelah 

 

Jawaban: kami diberitahu via website 

bahwa perusahaan kami gugur, saya 

sampaikan ke manajemen. Kami 

 

Pertanyaan: kapan sanggahan tersebut 
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Jawaban: 31 Maret 2015 kami sampaikan 

ke Panitia. --------------------------------

Pertanyaan: kapan jawaban dari panitia 

keluar? --------------------------------

Jawaban: Panitia menjawab pada bulan 

April 2015 (tidak ada tanggal pastinya pada 

dokumen) --------------------------------

Pertanyaan: apa

dan jawaban tsb disampaikan pada proses 

penyelidikan? Mohon ditunjukkan 

kehadapan Majelis Komisi.

Jawaban: sudah pernah disampaikan copy 

sanggahan dan jawaban kepada tim 

penyelidik.” --------------------------------

iv. Adapun antara dalil tim 

menuduh Terlapor I tidak memberikan 

kesempatan sanggahan kepada para 

peserta tender yang gugur adalah dalil 

yang tidak berdasar, karena jikapun 

Terlapor I terbukti lalai, maka kelalaian 

Terlapor I tersebut, tidak bi

kepada Terlapor V

v. Selanjutnya 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

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

“Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”

vi. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 
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Jawaban: 31 Maret 2015 kami sampaikan 

----------------------------------------  

Pertanyaan: kapan jawaban dari panitia 

--------------------------------------------  

Jawaban: Panitia menjawab pada bulan 

April 2015 (tidak ada tanggal pastinya pada 

-----------------------------------------  

Pertanyaan: apakah dokumen sanggahan 

dan jawaban tsb disampaikan pada proses 

penyelidikan? Mohon ditunjukkan 

kehadapan Majelis Komisi. --------------------  

Jawaban: sudah pernah disampaikan copy 

sanggahan dan jawaban kepada tim 

--------------------------------------   

Adapun antara dalil tim Investigator yang 

uh Terlapor I tidak memberikan 

kesempatan sanggahan kepada para 

peserta tender yang gugur adalah dalil 

yang tidak berdasar, karena jikapun 

Terlapor I terbukti lalai, maka kelalaian 

Terlapor I tersebut, tidak bisa ditimpakan 

kepada Terlapor V; -----------------------------  

 ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

-------------------------------------------  

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dalam waktu yang telah ditetapkan dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

APIP sebagaimana tercantum dalam LDP” --  

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 

  

Jawaban: 31 Maret 2015 kami sampaikan 

 

Pertanyaan: kapan jawaban dari panitia 

 

Jawaban: Panitia menjawab pada bulan 

April 2015 (tidak ada tanggal pastinya pada 

 

kah dokumen sanggahan 

dan jawaban tsb disampaikan pada proses 

penyelidikan? Mohon ditunjukkan 

 

Jawaban: sudah pernah disampaikan copy 

sanggahan dan jawaban kepada tim 

   

nvestigator yang 

uh Terlapor I tidak memberikan 

kesempatan sanggahan kepada para 

peserta tender yang gugur adalah dalil 

yang tidak berdasar, karena jikapun 

Terlapor I terbukti lalai, maka kelalaian 

sa ditimpakan 

  

ketentuan Pasal 28.1 Standar 

Dokumen Pengadaan, menyatakan sebagai 

 

Peserta yang memasukan penawaran 

dapat menyampaikan sanggahan secara 

elektronik, melalui aplikasi SPSE atas 

penetapan pemenang kepada Pokja ULP 

dengan 

disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 

dapat ditembuskan secara offline (diluar 

aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan 

 

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, 

maka telah terlihat secara jelas dan tegas 
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(Expressis Verbis

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu

dilakukan; --------------------------------

vii. Faktanya Tim Investigator sama sekali 

tidak dapat membuktikan 

fakta-fakta tentang adanya persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor V

dan Terlapor I selaku Panitia/

viii. Selain dari pada itu, faktanya Terlapor V 

lulus dalam tahap Pra

Paket 3 dan 4, namun untuk harga pada 

paket 3 dan 4 Terlapor V bukanlah 

perserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan, karena Terlapor

V mengajukan harga di atas HPS

ix. Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

sanggahan adalah Terlapor II pada

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

pada paket 3 tersebut adalah Terlapor IV.

Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

Terlapor IV merup

mengajukan harga terendah pada paket 4 

sementara pihak yang dimenangkan 

adalah Terlapor II. 

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran ter

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 
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xpressis Verbis) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

bukanlah suatu kewajiban yang harus 

---------------------------------------  

Faktanya Tim Investigator sama sekali 

tidak dapat membuktikan dengan disertai 

fakta tentang adanya persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor V

dan Terlapor I selaku Panitia/Pokja; --------  

Selain dari pada itu, faktanya Terlapor V 

lulus dalam tahap Pra-Kualifikasi untuk 

Paket 3 dan 4, namun untuk harga pada 

paket 3 dan 4 Terlapor V bukanlah 

perserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan, karena Terlapor

V mengajukan harga di atas HPS; -----------  

Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

sanggahan adalah Terlapor II pada paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

pada paket 3 tersebut adalah Terlapor IV. -  

Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

Terlapor IV merupakan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 

sementara pihak yang dimenangkan 

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

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

sanggahan harga penawaran terendah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 

 

) bahwa penyampaian 

sanggahan adalah suatu tindakan yang 

dapat dilakukan oleh peserta tender yang 

kalah, namun sanggahan tersebut 

kewajiban yang harus 

  

Faktanya Tim Investigator sama sekali 

dengan disertai 

fakta tentang adanya persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh Terlapor V 

 

Selain dari pada itu, faktanya Terlapor V 

Kualifikasi untuk 

Paket 3 dan 4, namun untuk harga pada 

paket 3 dan 4 Terlapor V bukanlah 

perserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan, karena Terlapor 

 

Apabila melihat adanya dugaan mengenai 

sanggahan, seharusnya yang melakukan 

paket 3 

karena Terlapor II merupakan peserta 

tender yang mengajukan harga terendah 

pada paket 3, namun Terlapor II 

dikalahkan dan pihak yang dimenangkan 

 

Hal itu juga terjadi pada paket 4, dimana 

akan peserta tender yang 

mengajukan harga terendah pada paket 4 

sementara pihak yang dimenangkan 

 

Bagaimana mungkin Tim Investigator 

mendalilkan persekongkolan Horizontal 

karena Terlapor V tidak mengajukan 

endah, 

sementara faktanya Terlapor V bukanlah 
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peserta tender yang mengajukan h

terendah yang dikalahkan?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

dengan Terlapor I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dari panitia/ pokja dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

hanyalah mengandalkan pada dugaan

dan asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

c. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa

Dugaan Persekongkolan Vertikal

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

Pernah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Adalah 

Tidak Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak Dari 

Terlapor I Selaku Panitia/Pokja.

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero)

Konstruksi Manggala Pratama

merupakan tanggung jawab dan kewenang

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja mengabaikan ketentuan 
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peserta tender yang mengajukan harga 

terendah yang dikalahkan? -------------------  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

por I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dari panitia/ pokja dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

hanyalah mengandalkan pada dugaan-dugaan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja. ----------------------------------  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa

Dugaan Persekongkolan Vertikal Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

nah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Adalah 

Tidak Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak Dari 

Terlapor I Selaku Panitia/Pokja. -------------------  

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

but karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

Pembangunan (Persero), Tbk. dan PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.), 

merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

mutlak dari Terlapor I selaku Panitia/Pokja. ----   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja mengabaikan ketentuan 

  

arga 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang menyatakan Terlapor 

V terlibat dalam Persekongkolan Vertikal 

por I dengan alasan peserta tender 

yang digugurkan tidak mendapatkan klarifikasi 

dari panitia/ pokja dan tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan sanggahan, 

dugaan 

-

 

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Mengabaikan Ketentuan 

Pembuktian Kualifikasi Dengan Tetap Meminta 

Dan Menggugurkan Penyedia Yang Sudah 

nah Mengerjakan Pekerjaan Sejenis, Adalah 

Tidak Berdasarkan Fakta Yang Ada, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak Dari 

 

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

but karena tindakan meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (PT 

Nindya Karya (Persero), PT Perumahan 

dan PT Jaya 

), 

an 

   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja mengabaikan ketentuan 
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pembuktian kualifikasi 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

hanyalah mengandalkan pada dugaan

dan asumsi-asumsi, bahkan hanya mencari

cari kesalahan saja.

d. Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongk

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis Karena 

Terlapor I Menggunakan Sistem Merit Pada 

Paket 3  Sementara Pada Paket 1, 2 Dan 4  

Menggunakan Metode 

Dengan Sistem Gugur Adalah Tidak Ada 

Relevansinya Terhadap Terlapor V, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak Dari 

Terlapor I Selaku Panitia/Pokja.

Terlapor V menolak dengan tegas dalil T

Investigator tersebut karena  tindakan 

penggunaan prosedur evaluasi teknis pada 

paket 3 dan penggunaan metode evaluasi teknis 

satu file dengan sistem gugur pada paket 1, 2 

dan 4 merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan mutlak dari Terlapor I selaku 

Panitia/Pokja. --------------------------------

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja tidak konsisten dalam 

menggunakan prosedur evaluasi teknis karena 

Terlapor I menggu

paket 3 sementara pada paket 1, 2 dan 4  

menggunakan metode evaluasi teknis satu file 

dengan sistem gugur, hanyalah mengandalkan 
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pembuktian kualifikasi dengan tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

hanyalah mengandalkan pada dugaan-dugaan 

asumsi, bahkan hanya mencari-

cari kesalahan saja. ----------------------------------  

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

Dugaan Persekongkolan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis Karena 

Terlapor I Menggunakan Sistem Merit Pada 

Paket 3  Sementara Pada Paket 1, 2 Dan 4  

Menggunakan Metode Evaluasi Teknis Satu File 

Dengan Sistem Gugur Adalah Tidak Ada 

Relevansinya Terhadap Terlapor V, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak Dari 

Terlapor I Selaku Panitia/Pokja. -------------------  

Terlapor V menolak dengan tegas dalil Tim 

Investigator tersebut karena  tindakan 

penggunaan prosedur evaluasi teknis pada 

paket 3 dan penggunaan metode evaluasi teknis 

satu file dengan sistem gugur pada paket 1, 2 

dan 4 merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan mutlak dari Terlapor I selaku 

-----------------------------------------   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja tidak konsisten dalam 

menggunakan prosedur evaluasi teknis karena 

Terlapor I menggunakan sistem merit pada 

sementara pada paket 1, 2 dan 4  

menggunakan metode evaluasi teknis satu file 

dengan sistem gugur, hanyalah mengandalkan 

 

dengan tetap meminta 

dan menggugurkan penyedia yang sudah 

pernah mengerjakan pekerjaan sejenis 

dugaan 

-

 

Terlapor V Telah Mampu Membuktikan Bahwa 

olan Vertikal  Yang 

Didugakan Kepada Terlapor V Terkait Terlapor I 

Selaku Panitia/Pokja Tidak Konsisten Dalam 

Menggunakan Prosedur Evaluasi Teknis Karena 

Terlapor I Menggunakan Sistem Merit Pada 

Paket 3  Sementara Pada Paket 1, 2 Dan 4  

Evaluasi Teknis Satu File 

Dengan Sistem Gugur Adalah Tidak Ada 

Relevansinya Terhadap Terlapor V, Karena 

Faktanya Tindakan Tersebut Merupakan 

Tanggung Jawab Dan Kewenangan Mutlak Dari 

 

im 

Investigator tersebut karena  tindakan 

penggunaan prosedur evaluasi teknis pada 

paket 3 dan penggunaan metode evaluasi teknis 

satu file dengan sistem gugur pada paket 1, 2 

dan 4 merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan mutlak dari Terlapor I selaku 

   

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan 

dari Tim Investigator yang  menyatakan adanya 

Persekongkolan Vertikal karena Terlapor I 

selaku Panitia/Pokja tidak konsisten dalam 

menggunakan prosedur evaluasi teknis karena 

sistem merit pada 

sementara pada paket 1, 2 dan 4  

menggunakan metode evaluasi teknis satu file 

dengan sistem gugur, hanyalah mengandalkan 



 

 
 

16.2.4
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pada dugaan-dugaan dan asumsi

bahkan hanya mencari

Bertitik tolak dari seluruh

hukum di atas, maka demi hukum (

Terlapor V tidak pernah melakukan persekongkolan 

tender secara Vertikal dengan

Panitia/Pokja untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender, sehingga cukup dasar alasan 

bagi Majelis Komisi 

KPPU yang memeriksa, menilai dan memutus 

perkara a quo, untuk menolak seluruh dalil Tim 

Investigator di dalam Laporan

Perkara Nomor 07/KPPU

Maret 2018. --------------------------------

16.2.4 Terlapor V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

Timbulnya Kerugian Sebesar Rp3.479.303.000,

Terlapor V menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

yang terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

dengan halaman 41 dalam Lapora

Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal yang mengakibatkan

kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

empat ratus tujuh puluh semb

tiga ribu rupiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

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

a. Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

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

“Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang 

 

511 

SALINAN 

dugaan dan asumsi-asumsi, 

bahkan hanya mencari-cari kesalahan saja. ----  

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta dan dasar 

hukum di atas, maka demi hukum (Ipso Jure) 

Terlapor V tidak pernah melakukan persekongkolan 

tender secara Vertikal dengan  Terlapor I selaku 

untuk mengatur dan menentukan 

, sehingga cukup dasar alasan 

Komisi Pemeriksaan Pendahuluan 

KPPU yang memeriksa, menilai dan memutus 

, untuk menolak seluruh dalil Tim 

Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

07/KPPU-I/2017, tertanggal 13 

------------------------------------------------  

V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

Timbulnya Kerugian Sebesar Rp3.479.303.000,00 -  

V menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

dengan halaman 41 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

maupun vertikal yang mengakibatkan timbulnya 

erugian sebesar Rp3.479.303.000,- (tiga miliar 

empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus 

upiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

-----------------------------------------------------  

Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

---------------------------------------  

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 

  

asumsi, 

 

fakta dan dasar 

) 

Terlapor V tidak pernah melakukan persekongkolan 

Terlapor I selaku 

untuk mengatur dan menentukan 

, sehingga cukup dasar alasan 

Pemeriksaan Pendahuluan 

KPPU yang memeriksa, menilai dan memutus 

, untuk menolak seluruh dalil Tim 

Dugaan Pelanggaran 

I/2017, tertanggal 13 

 

V Tidak Pernah Melakukan 

Persekongkolan Tender Baik Secara Horizontal 

Maupun Vertikal Sehingga Mengakibatkan 

 

V menolak dengan tegas dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Investigator, 

terdapat pada point 13.4 halaman 40 sampai 

n Dugaan 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, tentang adanya 

persekongkolan tender baik secara horizontal 

timbulnya 

ar 

ilan juta tiga ratus 

upiah), berdasarkan dasar alasan sebagai 

 

Adapun ketentuan Pasal 24.4 huruf c Standar 

Dokumen Pengadaan, yang menegaskan 

 

Penawaran yang memenuhi syarat adalah 

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, 

syarat dan spesifikasi teknis yang 
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ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

ada penyimpangan yang bersifat penting/

atau penawaran bersyarat

b. Berdasarkan kete

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (

Facie) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 

tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

administrasi teknis, sehingga analisa dug

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak relevan, 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian. 

Bertitik tolak dari seluruh fakta

karena analisa dugaan adanya kerugian sebesar 

Rp3.479.303.000,00, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian, maka demi hukum (

dalil dugaan tim investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan

timbulnya kerugian sebesar Rp3

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

memutus perkara a quo

dalil Tim Investigator di dalam Lapora

Pelanggaran Perkara No

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya.
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ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

impangan yang bersifat penting/pokok 

atau penawaran bersyarat.” ------------------------  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

telah terlihat secara terang benderang (Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 

tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

knis, sehingga analisa dugaan 

adanya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak relevan, 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

ugaan kerugian.  ------------------------------------  

Bertitik tolak dari seluruh fakta-fakta di atas, oleh 

aan adanya kerugian sebesar 

, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

dugaan kerugian, maka demi hukum (Ipso Jure) 

dalil dugaan tim investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan

timbulnya kerugian sebesar Rp3.479.303.000,00, 

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

alasan bagi Majelis Komisi Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

a quo, untuk menolak seluruh 

dalil Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan 

rkara Nomor 07/KPPU-I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor pada 

pemeriksaan selanjutnya. -------------------------------  

 

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa 

pokok 

  

ntuan Pasal 24.4 huruf c 

Standar Dokumen Pengadaan tersebut di atas, 

Prima 

) bahwa penentuan pemenang tender tidak 

hanya didasarkan pada harga penawaran saja, 

tetapi juga memperhitungkan evaluasi 

aan 

, 

yang hanya didasarkan pada selisih dari harga 

penawaran terendah dengan harga penawaran 

yang dimenangkan adalah sangat tidak relevan, 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

 

fakta di atas, oleh 

aan adanya kerugian sebesar 

, yang hanya didasarkan pada 

selisih dari harga penawaran terendah dengan 

harga penawaran yang dimenangkan adalah sangat 

tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan acuan 

) 

dalil dugaan tim investigator yang menyatakan 

adanya persekongkolan tender baik secara 

horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan 

, 

sama sekali tidak terbukti, sehingga cukup dasar 

Pemeriksaan 

Pendahuluan KPPU yang memeriksa, menilai dan 

, untuk menolak seluruh 

n Dugaan 

I/2017, 

tertanggal 13 Maret 2018, dan menyatakan 

Terlapor V tidak menjadi pihak Terlapor pada 

 



 

 
 

17. Menimbang bahwa

Majelis Komisi

untuk mengambil putusan.

 

Setelah mempertimbangkan

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, 

keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat

dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Investigator maup

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan 

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Terlapor dalam 

penilaian dan analisis

yaitu:  --------------------------------

1. Tentang Identitas Terlapor;

2. Tentang Ob

3. Tentang Peraturan Perundang

4. Tentang Persekongkolan Horizontal

5. Tentang Persekongkolan Vertikal

6. Tentang Fakta Lain;

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22

1999; --------------------------------

Berikut uraian masing

1. Tentang Identitas

1.1 Bahwa Terlapor I

Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Anggaran 

Provinsi Banten

Banten, Ko

(KP3B

Sukawana, Serang
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Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Komisi menilai telah memiliki bukti

untuk mengambil putusan. --------------------------------

 

TENTANG HUKUM

 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, 

keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat

dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, 

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan 

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

ndang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dalam Perkara Nomor 07/KPPU

analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

----------------------------------------------------------------

Tentang Identitas Terlapor; --------------------------------

Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;

Peraturan Perundang-undangan

Persekongkolan Horizontal; --------------------------------

Persekongkolan Vertikal;  --------------------------------

Tentang Fakta Lain;  --------------------------------

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang

----------------------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;

Identitas Terlapor; --------------------------------

Bahwa Terlapor I, POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan 

, Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Anggaran 2015 Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten, beralamat di Gedung SKPD T

Banten, Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten 

KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani

Sukawana, Serang 42171, Provinsi Banten, Indonesia
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setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

-----------------------------------------------------  

ENTANG HUKUM 

Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, 

keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau 

dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Majelis Komisi menilai, menganalisis, 

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap 

yang diduga dilakukan oleh para 

/KPPU-I/2017. Dalam melakukan 

, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------  

ek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -------------------------  

undangan Terkait; --------------------------  

------------------------------------------  

--------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------  

ndang-Undang Nomor 5 Tahun 

-----------------------------------------------  

masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------  

----------------------------------------------------  

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan 

, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Tahun 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Gedung SKPD Terpadu Provinsi 

mplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten 

Bantani Nomor 1, Palima-Curug, 

Banten, Indonesia;  -------------  

  

setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

dan penilaian yang cukup 

 

Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, 

surat dan atau 

dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

, 

bukti yang 

terhadap 

dilakukan oleh para 

. Dalam melakukan 

, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 

 

 

 

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan 

Tahun 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

erpadu Provinsi 

mplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten 

Curug, 

 



 

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

No 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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1.1.1. Bahwa pembentukan POKJA 

Barang/Jasa berdasarkan 

800/004-Ekbang.ULP/2015

yang diterbitkan oleh Kepala Biro Ekonomi dan 

Administrasi Pembangunan Selaku Penang

ULP Provinsi Banten, Drs. E. Kusmayadi, M.Si

melaksanakan proses pengadaan barang

untuk pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya, sesuai dengan usulan Surat Nomor: 

602.3/018.1-DBT/2015 (vide

1.1.2. Bahwa berdasarkan lampiran 

Nomor 800/004-Ekbang.ULP/2015

2015, daftar paket pekerjaan yang akan dilelangkan pada 

tahun 2015 adalah Pembangunan Jalan Pakupatan

Palima, Pembangunan Jalan Palima

Pembangunan Jalan Sp. Muncul

Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari

1.1.3. Bahwa susunan keangg

Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Perinta

sebagaimana tersebut di atas

sebagai berikut (vide bukti C89

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Nama / NIP 
Dian Eka Widiantara, S.IP./ 
19761025 200212 1 002 
Jajat Hidayat, A.Md./ 
19770707 200112 1 007 
Arrizq Akbar, S.Sos./ 
19750329 199903 1 004 
Thian Fitriana, S.IP./ 
19790415 200112 1 003 
H. Angga Sofyan Lutfi, S.E./ 
19821029 201101 1 001 

                       Tabel 1. Susunan keang
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POKJA ULP/Panitia Pengadaan 

erdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 

Ekbang.ULP/2015 tanggal 28 Januari 2015

Kepala Biro Ekonomi dan 

Administrasi Pembangunan Selaku Penanggung Jawab 

Drs. E. Kusmayadi, M.Si. untuk 

melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa 

untuk pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya, sesuai dengan usulan Surat Nomor: 

vide bukti C89);  -------------------  

Bahwa berdasarkan lampiran Surat Perintah Tugas 

Ekbang.ULP/2015 tanggal 28 Januari 

, daftar paket pekerjaan yang akan dilelangkan pada 

Pembangunan Jalan Pakupatan-

Pembangunan Jalan Palima-Ps. Teneng, 

Pembangunan Jalan Sp. Muncul-Pamulang-Pajajaran-

Otista, dan Pembangunan Jalan Hasyim Ashari; -----------  

gotaan POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Perintah Tugas 

sebagaimana tersebut di atas pada butir 1.1.2. adalah 

C89); ------------------------------  

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
Pangkat/Gol  Penugasan

Penata 
Muda/IIIa 

Ketua 

Penata Muda 
Tk.I/IIIb 

Sekretaris 

Penata 
Muda/IIIa 

Anggota 

Penata Muda 
Tk.I/IIIb 

Anggota 

Penata 
Muda/IIIa 

Anggota 

keanggotaan POKJA ULP 

 

ULP/Panitia Pengadaan 

Nomor 

tanggal 28 Januari 2015 

Kepala Biro Ekonomi dan 

gung Jawab 

untuk 

jasa 

untuk pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

, sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 

perubahannya, sesuai dengan usulan Surat Nomor: 

 

Surat Perintah Tugas 

tanggal 28 Januari 

, daftar paket pekerjaan yang akan dilelangkan pada 

-

Teneng, 

-

 

ULP/Panitia 

Tugas 

adalah 

 

Penugasan 

 



 

 
 

1.1.4.

1.2 Bahwa Terlapor II, 

Jalan Raya Pasar Minggu KM

D.K.I. Jakarta, 

berbentuk badan hukum yang 

wilayah hukum 

Perusahaan Nomor 0

Kartini Muljadi

Perusahaan No

Ashoya Ratam, S.H.,

dalam bidang ekonomi 

jalan (kontraktor)

Direktur Utama

Kuasa 

Kuasa kepada 

S.H., M.H., 

Partners Law Firm

Raya Nomor 09, Cikini

Jakarta, Indonesia

1.3 Bahwa Terlapor III,

Gedung Hutama Karya lantai 4

Kavling

Indonesia

hukum yang 

negara Republik 

74 tanggal 

S.H. dengan perubahan ter

05 tanggal 

M.Kn.

yaitu 

Dalam 

Utama PT Hut

Nomor: Kadiv.LG/PHH.675/sk/32/2018
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1.1.4. Bahwa POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada butir 

sebagai panitia tender/pengguna jasa/

Bahwa Terlapor II, PT Adhi Karya (Persero)

Jalan Raya Pasar Minggu KM.18, Jakarta Selatan 12510, 

D.K.I. Jakarta, Indonesia, merupakan 

berbentuk badan hukum yang didirikan 

wilayah hukum negara Republik 

sahaan Nomor 01 tanggal 1 Juni 1974

Kartini Muljadi, S.H., dengan perubahan terakh

Perusahaan Nomor 35 tanggal 21 Maret 2017

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang 

dalam bidang ekonomi yaitu di bidang 

jalan (kontraktor). Dalam proses persidangan, 

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

Kuasa Nomor 013-7/2018/737 tanggal 20 Juli 2018

Kuasa kepada Taufik Arizar, S.H., Mokhammad Makhsyar Hadi, 

S.H., M.H., dan Yogi Pandu Wirawan, S.H. dari Hadi Wirawan & 

Partners Law Firm, yang beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini 

Raya Nomor 09, Cikini, Jakarta Pusat 10330

Jakarta, Indonesia (vide bukti C48.1, C48.2, dan 

Bahwa Terlapor III, PT Hutama Karya (Persero)

Gedung Hutama Karya lantai 4, 

Kavling 8, Cawang, Jakarta Timur 13340, 

Indonesia, merupakan badan usaha

hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum 

negara Republik Indonesia berdasarkan 

tanggal 15 Maret 1973 di hadapan Notaris Kartini Muljadi, 

dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan No

tanggal 3 April 2017 di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., 

M.Kn., yang melakukan kegiatan usaha 

 di bidang jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor)

Dalam proses persidangan, I Gusti Ngurah Putra selaku

Utama PT Hutama Karya (Persero) 

Nomor: Kadiv.LG/PHH.675/sk/32/2018
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ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.3. bertindak 

pengguna jasa/pemilik pekerjaan;  

PT Adhi Karya (Persero), Tbk., beralamat di 

.18, Jakarta Selatan 12510, Provinsi 

, merupakan badan usaha yang 

didirikan dan berkedudukan di 

negara Republik Indonesia berdasarkan Akta 

1 Juni 1974 di hadapan Notaris 

, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta 

21 Maret 2017 di hadapan Notaris 

yang melakukan kegiatan usaha 

di bidang jasa pelaksana konstruksi 

Dalam proses persidangan, Budi Harto selaku 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan Surat 

7/2018/737 tanggal 20 Juli 2018 memberikan 

.H., Mokhammad Makhsyar Hadi, 

Yogi Pandu Wirawan, S.H. dari Hadi Wirawan & 

beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini 

Jakarta Pusat 10330, Provinsi D.K.I. 

C48.1, C48.2, dan TII.1); -------------  

PT Hutama Karya (Persero), beralamat di 

, Jalan Letjen M.T. Haryono 

8, Cawang, Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta,

badan usaha yang berbentuk badan 

dan berkedudukan di wilayah hukum 

berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

hadapan Notaris Kartini Muljadi, 

akhir dengan Akta Perusahaan Nomor

hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., 

melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi 

jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor).

I Gusti Ngurah Putra selaku Direktur 

ama Karya (Persero) berdasarkan Surat Kuasa 

Nomor: Kadiv.LG/PHH.675/sk/32/2018 tanggal 14 Maret 2018 

  

ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

bertindak 

 

beralamat di 

Provinsi 

yang 

dan berkedudukan di 

Akta 

hadapan Notaris 

ir dengan Akta 

hadapan Notaris 

melakukan kegiatan usaha 

pelaksana konstruksi 

Budi Harto selaku 

berdasarkan Surat 

memberikan 

.H., Mokhammad Makhsyar Hadi, 

Yogi Pandu Wirawan, S.H. dari Hadi Wirawan & 

beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini 

, Provinsi D.K.I. 

 

, beralamat di 

Jalan Letjen M.T. Haryono 

Provinsi D.K.I. Jakarta, 

berbentuk badan 

dan berkedudukan di wilayah hukum 

Akta Perusahaan Nomor 

hadapan Notaris Kartini Muljadi, 

mor 

hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., 

dalam bidang ekonomi 

. 

Direktur 

berdasarkan Surat Kuasa 

tanggal 14 Maret 2018 



 

memberikan Kuasa kepada 

Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

Susanto, S.H., 

Gandasmiri & Lawyers

Lantai 21, 

Selatan

C57.2, C57.3, dan 

1.4 Bahwa 

Jalan D.I. Panjaitan Kav

Provinsi DKI Jakarta,

berbentuk badan hukum yang 

wilayah hukum 

Perusahaan Nomor 

Notaris 

Akta Perusahaan No

Virly Yusrini

bidang ekonomi yaitu

(kontraktor)

selaku 

berdasarkan Surat Kuasa

memberikan Kuasa kepada 

Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, 

S.H., 

M.H. dari

Sentral

Selatan 

TIV.2)

1.5 Bahwa Terlapor V

Waskita B

Jakarta Timur 13340, 

merupakan 

didirikan 

Indonesia 

Maret

perubahan ter
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memberikan Kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., Mario Arif B. 

Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

Susanto, S.H., dan Areta Artauli, S.H.

Gandasmiri & Lawyers, yang beralamat 

Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kav

Selatan 12780, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia

C57.2, C57.3, dan TIII.1);  --------------------------------

Bahwa Terlapor IV, PT Brantas Abipraya (Persero)

Jalan D.I. Panjaitan Kav-14, Cawang, Jakarta Timur 13340

Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, merupakan 

berbentuk badan hukum yang didirikan 

wilayah hukum negara Republik 

Perusahaan Nomor 88 tanggal 12 November

Notaris Kartini Muljadi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan 

Akta Perusahaan Nomor 1 tanggal 2 Mei 201

Virly Yusrini, S.H., M.Kn., yang melakukan kegiatan usaha 

bidang ekonomi yaitu di bidang jasa pelaksana konstruksi jalan 

(kontraktor). Dalam proses persidangan, 

selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

memberikan Kuasa kepada Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., 

Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, 

 dan Muhammad Radhitya Hawari, S.H.,

M.H. dari Kantor Hukum R’ nR Law Firm, 

Sentral Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav

Selatan 12930, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia

TIV.2);  

Bahwa Terlapor V, PT Waskita Karya (Persero)

Waskita Building, Jalan M.T. Haryono 

Jakarta Timur 13340, Provinsi D.K.I. Jakarta, 

merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum 

Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 

aret 1973 di hadapan Notaris Kartini Muljadi

perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan No
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Hendi Gandasmiri, S.H., Mario Arif B. 

Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

S.H. dari Kantor Hukum Hendi 

beralamat di L’Avenue Office Tower,

Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 16, Jakarta

Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia (vide bukti

-------------------------------------------------  

PT Brantas Abipraya (Persero), beralamat di

14, Cawang, Jakarta Timur 13340, 

merupakan badan usaha yang 

didirikan dan berkedudukan di 

negara Republik Indonesia berdasarkan Akta 

2 November 1980 di hadapan 

, S.H., dengan perubahan terakhir dengan 

tanggal 2 Mei 2017 di hadapan Notaris 

melakukan kegiatan usaha dalam 

jasa pelaksana konstruksi jalan 

Dalam proses persidangan, Bambang E. Marsono 

PT Brantas Abipraya (Persero)

Khusus tanggal 19 Juli 2018 

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Dra. 

Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, 

Muhammad Radhitya Hawari, S.H., Sumiardi, S.H., 

R’ nR Law Firm, yang beralamat di Plaza 

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47, Jakarta 

Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia (vide bukti C75, 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk., beralamat di

uilding, Jalan M.T. Haryono Nomor 10, Cawang, 

Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia,

berbentuk badan hukum yang 

dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik 

Akta Perusahaan Nomor 80 tanggal 15

Kartini Muljadi, S.H., dengan 

akhir dengan Akta Perusahaan Nomor 126 tanggal 

 

Hendi Gandasmiri, S.H., Mario Arif B. 

Simbolon, S.H., Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H., Adhi 

Hendi 

, 

Jakarta 

bukti 

 

beralamat di 

, 

yang 

dan berkedudukan di 

Akta 

hadapan 

, S.H., dengan perubahan terakhir dengan 

hadapan Notaris 

dalam 

jasa pelaksana konstruksi jalan 

Bambang E. Marsono 

PT Brantas Abipraya (Persero) 

2018 

Dra. 

Lilik Darwati Setyadjid, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, 

Sumiardi, S.H., 

beralamat di Plaza 

Jakarta 

C75, 

beralamat di 

Nomor 10, Cawang, 

, 

berbentuk badan hukum yang 

negara Republik 

15 

, dengan 

tanggal 



 

 
 

31 Maret 2017

dan Nomor 43 

Fathiah Helmi, S.H.

bidang ekonomi yaitu

(kontraktor)

selaku Direktur Utama

berdasarkan Surat Kuasa

Maret 2018

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Areta Artauli, S.H., Adhi Susanto, 

S.H., 

Hendi Gandasmiri & Lawyers

Tower, Lantai 21, 

Jakarta 

bukti 

2. Tentang Ob

2.1 Bahwa ob

Pembangunan Jalan p

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

sebagai berikut

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

                              

2.2 Keempat paket tender m

Anggaran 2015 di Provinsi Banten

Perkiraan Sendiri

Rp640

Juta Rupiah
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31 Maret 2017 di hadapan Notaris 

dan Nomor 43 tanggal 22 Agustus 2017 di

Fathiah Helmi, S.H., yang melakukan kegiatan usaha 

bidang ekonomi yaitu bidang jasa pelaksana konstruksi jalan 

(kontraktor). Dalam proses persidangan, 

selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero)

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 65.1/SKU/WK/2018

Maret 2018 memberikan Kuasa kepada

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Areta Artauli, S.H., Adhi Susanto, 

S.H., dan Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H. dari

Hendi Gandasmiri & Lawyers, yang 

Tower, Lantai 21, Unit 21B, Jalan Raya Pasar Minggu Kav

Jakarta Selatan 12780, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia

 C88.2, TV.2). --------------------------------

Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;

Bahwa obyek perkara a quo adalah

Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

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

 Nama Paket 

Pembangunan Jalan Pakupatan 
Palima (selanjutnya disebut Paket I)
Pembangunan Jalan Palima 
Teneng (selanjutnya disebut Paket II)
Pembangunan Jalan Sp. Muncul 
Pamulang - Pajajaran –
(selanjutnya disebut Paket III)
Pembangunan Jalan Hasyim 
(selanjutnya disebut Paket IV)

                              Tabel 2. Nama dan Nilai Paket Tender

Keempat paket tender menggunakan s

Anggaran 2015 di Provinsi Banten

Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) 

0.200.000.000,00 (Enam Ratus

Juta Rupiah); --------------------------------
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hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. 

anggal 22 Agustus 2017 di hadapan Notaris 

melakukan kegiatan usaha dalam 

jasa pelaksana konstruksi jalan 

Dalam proses persidangan, Ir. M. Choliq, M.M. 

PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

: 65.1/SKU/WK/2018 tanggal 12 

memberikan Kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., 

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Areta Artauli, S.H., Adhi Susanto, 

Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H. dari Kantor Hukum 

yang beralamat di L’Avenue Office 

, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 16,

Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia (vide

---------------------------------------------------------  

Dugaan Pelanggaran; ------------------------  

adalah 4 (Empat) Paket Tender 

ada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan rincian 

------------------------------------------------------------  

Nilai HPS (Rp) 

Pembangunan Jalan Pakupatan – 
(selanjutnya disebut Paket I) 

259.200.000.000,- 

Pembangunan Jalan Palima - Ps. 
(selanjutnya disebut Paket II) 

138.000.000.000,- 

Muncul - 
– Otista 

(selanjutnya disebut Paket III) 
151.500.000.000,- 

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari 
(selanjutnya disebut Paket IV) 

  91.500.000.000,- 

Nama dan Nilai Paket Tender 

enggunakan sumber dana APBD Tahun 

Anggaran 2015 di Provinsi Banten dengan nilai total Harga 

a disebut HPS) sebesar 

Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus

----------------------------------------------------------------  

  

M.Kn. 

hadapan Notaris 

dalam 

jasa pelaksana konstruksi jalan 

Ir. M. Choliq, M.M. 

, Tbk. 

tanggal 12 

Hendi Gandasmiri, S.H., 

Mario Arif B. Simbolon, S.H., Areta Artauli, S.H., Adhi Susanto, 

Kantor Hukum 

Avenue Office 

, 

vide 

 

 

Paket Tender 

ada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang 

, dengan rincian 

 

 

 

 

 

ana APBD Tahun 

a 

sebesar 

atus 

 



 

2.3 Bahwa dalam perkara 

pelanggaran ketentuan Pasal 22 

1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU

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.

3. Tentang Peraturan Perundang

3.1 Bahwa Majelis Komisi 

undangan 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 Peraturan 

Barang/Jasa Pemerintah

dengan

3.2.1.
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Bahwa dalam perkara a quo, para Terlapor diduga melakukan 

pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang

1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016

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.

Peraturan Perundang-undangan terkait

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang

undangan terkait sebagai berikut:  --------------------------------

 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali;   --------------------------------

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

dan Jasa Konsultansi (vide bukti C114)

 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan 

Penganggaran Tahun Jamak

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan:  ----------------------------------------------------------------

3.2.1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah;  --------------------------------
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, para Terlapor diduga melakukan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah 

XIV/2016 yang mengatur sebagai 

---------------------------------------  

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.”  ---------  

undangan terkait; -------------------------  

mempertimbangkan peraturan perundang-

--------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

-------------------------------------------  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

bukti C114);  ---------------------  

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan 

Penganggaran Tahun Jamak (vide bukti C115).  -------------  

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

mana telah diubah beberapa kali

--------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

-----------------------------------------------------  

 

, para Terlapor diduga melakukan 

Nomor 5 Tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah 

yang mengatur sebagai 

 

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 

 

 

-

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

tentang 

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

 

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan 

 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

mana telah diubah beberapa kali 

 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

 



 

 
 

3.2.2.

3.2.3.

3.3 Berdasarkan Peraturan Presiden sebaga

butir 3.2.

ketentuan 

87:   --------------------------------

3.4 Pasal 5

mengenai Prinsip

a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. adil/tidak diskriminatif; dan
f. akuntabel.

3.5 Pasal 6 

mengenai 

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa harus 
a. m

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan 
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. men
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
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3.2.2. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah;  --------------------------------

3.2.3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang P

Pemerintah.  --------------------------------

Berdasarkan Peraturan Presiden sebaga

butir 3.2. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan

ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 48, Pasal 83

----------------------------------------------------------------

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengenai Prinsip-Prinsip Pengadaan sebagai berikut:

efisien;   --------------------------------
efektif;   --------------------------------
transparan;  --------------------------------
terbuka;   --------------------------------
adil/tidak diskriminatif; dan--------------------------------
akuntabel.” --------------------------------

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut:

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut 
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 
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Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 

010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

-----------------------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

-----------------------------------------------------  

Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada

Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-

terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 48, Pasal 83, dan Pasal 

-------------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur 

Prinsip Pengadaan sebagai berikut:  --------------  

-------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------  

------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur 

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

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan 
mematuhi etika sebagai berikut:  ----------------  

elaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan 
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;  --------------------  
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut 
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; ------------------  
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; ---  

erima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----  
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 

  

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 

010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 

engadaan Barang/Jasa 

 

imana dimaksud pada 

-

dan Pasal 

 

mengatur 

 

 
 
 
 
 
 

mengatur 

 

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan 
 

elaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
dan ketepatan 

 
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut 
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 

 
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 

 
erima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

 
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung 



 

maupun tidak langsung dalam proses 
Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak
langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, 
dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patu
Barang/Jasa.

 

3.6 Pasal 48

mengenai 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
a. sistem gugur;
b. sistem nilai; dan
c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya 
menggunakan penilaian sistem gugur.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat 
kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai 
atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekon

(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

b.

c.

(5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang 
mengubah, menambah dan/atau
tata cara evalu
Penawaran.

3.7 Pasal 83

mengatur mengenai Pemilihan Gagal sebagai berikut
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maupun tidak langsung dalam proses 
Barang/Jasa;  --------------------------------
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan negara; dan
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, 
dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/Jasa. --------------------------------

Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur 

mengenai Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
a. sistem gugur; --------------------------------
b. sistem nilai; dan --------------------------------
c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya 
menggunakan penilaian sistem gugur.
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat 
kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai 
atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekon
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) 

sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total 
bobot keseluruhan;  --------------------------------

b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang 
dapat dikuantifikasikan; dan 

c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan 
jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.

Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang 
mengubah, menambah dan/atau
tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.  --------------------------------

Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengatur mengenai Pemilihan Gagal sebagai berikut

  

511 

SALINAN 

maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan 
----------------------------------------------------------  

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; --  
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 

lain yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan negara; dan ------------------------------------  
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, 
dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 

t diduga berkaitan dengan Pengadaan 
-----------------------------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur 

Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagai berikut:  -----  

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:  -----  

--------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------  

c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. ----------------  
Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya 
menggunakan penilaian sistem gugur. -----------------------------  
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat 
kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai 
atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. -  
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----  

besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) 
sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total 

------------------------------------------------  
unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang 

  ------------------------------------  
tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan 
jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.  -------------------  

Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang 
mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta 

asi setelah batas akhir pemasukan Dokumen
------------------------------------------------------------  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengatur mengenai Pemilihan Gagal sebagai berikut: ---------------  

 

Pengadaan 
 

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
 

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 

lain yang secara langsung atau tidak 
 

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, 
dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang 

t diduga berkaitan dengan Pengadaan 
 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur 

Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan 

 

Penyedia 
 
 
 
 

Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya 

 
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan 
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat 
kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai 

 
 

besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) 
sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total 

 
unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang 

 
tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan 

 
Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang 

mengurangi kriteria serta 
asi setelah batas akhir pemasukan Dokumen 

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

 



 

 
 

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal 
apabila:
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

3.8 Pasal 87

mengatur mengenai Perubahan Kontrak sebagai berikut

(1) 

3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan K

khususnya terkait dengan daf

halaman 487 dari 511

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal 
apabila:  --------------------------------
a. jumlah peserta yang lulus 

prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran 

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;

c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifika
ternyata benar; --------------------------------

d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi 

terjadi persaingan tidak sehat;
f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak 

Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan 
Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;

g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak 
Lump Sum di atas HPS; --------------------------------

h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; 
atau --------------------------------

i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, 
setelah dilakukan evaluasi dengan
dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
 

al 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengatur mengenai Perubahan Kontrak sebagai berikut

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan 
Kontrak yang meliputi:  --------------------------------

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang 
tercantum dalam Kontrak;  

b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan lapangan; atau 
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 

khususnya terkait dengan daftar personil inti dan peralatan
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ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal 
----------------------------------------------------------------  

jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses 
prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; -------------------  
jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran 
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta; --------------------------  
sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi 

----------------------------------------------------  
tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; -----  
dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi 
terjadi persaingan tidak sehat;  --------------------------------  
harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak 
Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan 
Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; ---------------------------  
seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak 

------------------------------------------  
sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; 

-----------------------------------------------------------------  
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, 
setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir 
dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. --------  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

mengatur mengenai Perubahan Kontrak sebagai berikut:  ----------  

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan 

----------------------------------------------  

engurangi volume pekerjaan yang 
 -------------------------------------  

menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;  --------  
mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan 

  -------------------------------------  
mengubah jadwal pelaksanaan.  ------------------------------  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

onstruksi dan Jasa Konsultansi 

tar personil inti dan peralatan:  -----  

  

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal 
 

kualifikasi pada proses 
 

jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran 
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

 
si 

 
 

dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi 
 

harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak 
Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan 

 
seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak 

 
sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; 

 
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, 

sengaja tidak hadir 
 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan 

 

engurangi volume pekerjaan yang 
 
 

mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan 
 
 

07/PRT/M/2014 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

onstruksi dan Jasa Konsultansi 

 



 

3.9.1.

3.9.2.

3.10 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun 

Jamak

4. Tentang Persekongkolan Horizontal

4.1. Bahwa 

menilai fakta

4.1.1.

  

halaman 488 dari 511

3.9.1. Pasal 6d ayat (1) berbunyi

mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang 

sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam 

evaluasi memenuhi persyaratan pada masing

paket pekerjaan, maka hany

pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara 

melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan 

tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket 

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan 

dinyatakan gugur.”  --------------------------------

3.9.2. Pasal 6d ayat (3) berbunyi

mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau 

jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan 

menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket 

yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan 

pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.”

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun 

Jamak.   ----------------------------------------------------------------

Persekongkolan Horizontal; --------------------------------

Bahwa terkait dugaan persekongkolan horizontal, 

menilai fakta-fakta dalam persidangan 

4.1.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

V masing-masing memasukkan penawaran untuk 

keempat paket tender dengan uraian paket personil 

sebagai berikut:  --------------------------------
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berbunyi, “Dalam hal Penyedia 

mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang 

untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam 

evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing 

paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara 

melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan 

tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket 

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan 

--------------------------------------------  

berbunyi, ”Dalam hal Penyedia 

mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau 

jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan 

menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket 

yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan 

asing paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

an dinyatakan gugur.”  ------------  

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun 

--------------------------------------  

----------------------------------------  

persekongkolan horizontal, Majelis Komisi 

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

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

masing memasukkan penawaran untuk 

keempat paket tender dengan uraian paket personil 

-------------------------------------------------  

 

Dalam hal Penyedia 

mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam 

waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang 

untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam 

masing 

a dapat ditetapkan sebagai 

pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara 

melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan 

tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket 

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan 

 

Dalam hal Penyedia 

mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau 

jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan 

menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket 

yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan 

asing paket pekerjaan, maka hanya 

dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket 

pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk 

menentukan personil tersebut akan ditempatkan, 

sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil 

 

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun 

 

 

Majelis Komisi 

 

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

masing memasukkan penawaran untuk 

keempat paket tender dengan uraian paket personil 
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a. Terlapor II memiliki 3 (tiga) daftar 

ahli/personil inti yang berbeda sebagaimana uraian 

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

i. 1 (satu) daftar personil inti 

Superintendent Sdr. Ir. Riza Pandopa, M.T. 

diajukan untuk mengikuti tender P

ii. 1 (satu) daftar personil inti 

Superintendent Sdr. 

diajukan untuk mengikuti tender P

iii. 1 (satu) daftar personil inti 

Superintendent yaitu 

M.T. sama-sama 

(dua) paket tender 

(vide bukti C35).  

Tabel 3. Daftar Personil Inti Terlapor II

b. Terlapor III memiliki 1 (satu) daftar personil inti

dengan General Superintendent

Busmart Zuriantomy

untuk mengikuti 4 (empat) paket 

I, Paket II, Paket III, dan Paket 
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Terlapor II memiliki 3 (tiga) daftar tenaga 

yang berbeda sebagaimana uraian 

-----------------------------------------------------  

1 (satu) daftar personil inti dengan General 

Sdr. Ir. Riza Pandopa, M.T. 

iajukan untuk mengikuti tender Paket I;   ------  

1 (satu) daftar personil inti dengan General 

Sdr. Ir. Slamet Hariyono, M.T.

iajukan untuk mengikuti tender Paket III;  -----  

1 (satu) daftar personil inti dengan General 

yaitu Sdr. Ir. Handy Dermawan, 

sama diajukan untuk mengikuti 2 

tender yaitu Paket II dan Paket IV

 -------------------------------------  

Tabel 3. Daftar Personil Inti Terlapor II 

Terlapor III memiliki 1 (satu) daftar personil inti

General Superintendent yaitu Sdr. Ir. 

Busmart Zuriantomy, M.T. sama-sama diajukan 

4 (empat) paket tender yaitu Paket 

I, Paket II, Paket III, dan Paket IV (vide bukti C54).  -  

  

tenaga 

yang berbeda sebagaimana uraian 

 

General 

Sdr. Ir. Riza Pandopa, M.T. 

 

General 

Ir. Slamet Hariyono, M.T. 

 

General 

Ir. Handy Dermawan, 

2 

IV 

 

 

Terlapor III memiliki 1 (satu) daftar personil inti 

yaitu Sdr. Ir. 

diajukan 

yaitu Paket 
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Tabel 4. Daftar Personil Inti Terlapor III

c. Terlapor IV memiliki 2 (dua) daftar personil inti

berbeda sebagaimana uraian berikut:

i. 1 (satu) daftar personil inti 

Superintendent yaitu Sdr. Firmansyah Ibnu 

Haryono sama-sama 

tender Paket I dan P

ii. 1 (satu) daftar personil inti 

Superintendent yaitu Sdr. Nurtjahja 

diajukan untuk mengikuti tender P

Paket III (vide bukti C66)
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Tabel 4. Daftar Personil Inti Terlapor III 

Terlapor IV memiliki 2 (dua) daftar personil inti yang 

berbeda sebagaimana uraian berikut:  -----------------  

1 (satu) daftar personil inti dengan General 

yaitu Sdr. Firmansyah Ibnu 

sama diajukan untuk mengikuti 

dan Paket IV;  -----------------------  

1 (satu) daftar personil inti dengan General 

yaitu Sdr. Nurtjahja sama-sama 

ukan untuk mengikuti tender Paket II dan 

bukti C66).  --------------------------  

 

 

yang 

 

General 

yaitu Sdr. Firmansyah Ibnu 

iajukan untuk mengikuti 

 

General 

sama 

II dan 

 

 



 

 
 

               

4.1.2.
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               Tabel 5. Daftar Personil Inti Terlapor IV

d. Terlapor V memiliki 1 (satu) daftar personil inti

dengan General Superintendent

Nehru Piri, M.T. sama

mengikuti tender Paket 

C88.3).  --------------------------------

Tabel 6. Daftar Personil Inti Terlapor V

4.1.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor I

V masing-masing memasukkan penawaran untuk 

keempat paket tender den

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

a. Terlapor II memiliki 3 (tiga) daftar 

berbeda sebagaimana uraian berikut:

i. 1 (satu) daftar peralatan 

mengikuti tender P

ii. 1 (satu) daftar peralatan d

mengikuti tender P

iii. 1 (satu) daftar peralatan 

untuk mengikuti tender P

(vide bukti C47); 
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Tabel 5. Daftar Personil Inti Terlapor IV 

Terlapor V memiliki 1 (satu) daftar personil inti

General Superintendent yaitu Sdr. Ir. Wolter 

sama-sama diajukan untuk 

aket III dan Paket IV (vide bukti 

------------------------------------------------------  

 

Tabel 6. Daftar Personil Inti Terlapor V 

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

masing memasukkan penawaran untuk 

keempat paket tender dengan uraian paket peralatan

-------------------------------------------------  

3 (tiga) daftar peralatan yang 

berbeda sebagaimana uraian berikut:  -----------------  

1 (satu) daftar peralatan diajukan untuk 

mengikuti tender Paket I;  --------------------------  

1 (satu) daftar peralatan diajukan untuk 

tender Paket III;  ------------------------  

1 (satu) daftar peralatan yang sama diajukan 

untuk mengikuti tender Paket II dan Paket IV 

  -------------------------------------  

  

Terlapor V memiliki 1 (satu) daftar personil inti 

Wolter 

iajukan untuk 

bukti 

 

 

II, Terlapor IV, dan Terlapor 

masing memasukkan penawaran untuk 

peralatan 

 

yang 

 

iajukan untuk 

 

iajukan untuk 

 

iajukan 

IV 

 



 

4.1.3.

No Perusahaan 

1 Terlapor II 

2 Terlapor III 

3 Terlapor IV 
Tenaga Ahli 

4 Terlapor V 

                  Tabel 7

4.1.4.
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b. Terlapor III memiliki 1 (satu) 

sama yang diajukan untuk mengikuti 

paket tender yaitu Paket 

Paket IV (vide bukti C55)

c. Terlapor IV memiliki 1 (satu) daftar peralatan yang 

sama yang diajukan untuk mengikuti 4 (empat) 

paket tender yaitu Paket I, Paket II, Paket III, dan 

Paket IV (vide bukti C59)

d. Terlapor V memiliki 1

sama yang diajukan untuk mengikuti 

tender yaitu Paket III dan Paket

4.1.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara

Teknis yang dilakukan oleh

Terlapor III, dan Terlapor IV 

2015 diperoleh hasil sebagai berikut:

Paket I Paket II 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket I 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket IV 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket II 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket II 

Tenaga Ahli dan Alat 
akan dipergunakan 

pada Paket III 

Tenaga Ahli dan 
Alat akan 

dipergunakan pada 
Paket III 

- - 

Tabel 7. Penempatan Tenaga Ahli pada 4 (empat) Paket

4.1.4. Bahwa berdasarkan tabel 7,

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

a.  Terlapor II menempatkan daftar tenaga ahli/

inti sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf a 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang 

memiliki 3 (tiga) daftar tenaga ahli/

Pilihan penempatan daftar personil inti tersebut 
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1 (satu) daftar peralatan yang 

diajukan untuk mengikuti 4 (empat) 

aket I, Paket II, Paket III, dan 

bukti C55); --------------------------------  

1 (satu) daftar peralatan yang 

sama yang diajukan untuk mengikuti 4 (empat) 

paket tender yaitu Paket I, Paket II, Paket III, dan 

bukti C59); --------------------------------  

1 (satu) daftar peralatan yang 

sama yang diajukan untuk mengikuti 2 (dua) paket 

tender yaitu Paket III dan Paket IV (vide bukti C87).  

Berita Acara Klarifikasi Harga dan 

yang dilakukan oleh Terlapor I kepada Terlapor II, 

Terlapor III, dan Terlapor IV pada hari Rabu, 29 April 

diperoleh hasil sebagai berikut:  -----------------------  

Paket III Paket IV 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket III 
 

Tenaga Ahli 
akan 

dipergunakan 
pada Paket IV 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket II 

Tenaga Ahli 
akan 

dipergunakan 
pada Paket II 

dipergunakan pada 

Tenaga Ahli dan 
Alat akan 

dipergunakan pada 
Paket III 

Tenaga Ahli dan 
Alat akan 

dipergunakan 
pada Paket III 

- - 

. Penempatan Tenaga Ahli pada 4 (empat) Paket 

Bahwa berdasarkan tabel 7, diperoleh fakta-fakta 

-------------------------------------------------  

Terlapor II menempatkan daftar tenaga ahli/personil 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf a 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang 

memiliki 3 (tiga) daftar tenaga ahli/personil inti. 

Pilihan penempatan daftar personil inti tersebut 

 

yang 

4 (empat) 

Paket III, dan 

 

1 (satu) daftar peralatan yang 

sama yang diajukan untuk mengikuti 4 (empat) 

paket tender yaitu Paket I, Paket II, Paket III, dan 

 

(satu) daftar peralatan yang 

) paket 

 

Klarifikasi Harga dan 

kepada Terlapor II, 

pada hari Rabu, 29 April 

 

dipergunakan 
 

dipergunakan 
 

dan 

dipergunakan 
 

fakta 

 

personil 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf a 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang 

. 

Pilihan penempatan daftar personil inti tersebut 



 

 
 

4.1.5.

Nama Paket 
/ Peserta 

Rp259.200.000

Terlapor II Rp243.657.100
Terlapor III Rp252.349.026
Terlapor IV Rp250.464.900

Terlapor V 
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didukung oleh kemampuan perusahaan yang 

memiliki 3 (tiga) set peralatan sebagaimana diuraikan 

pada butir 4.1.2. huruf a

b. Terlapor III menempatkan daftar tenaga ahli/

inti sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf b 

sesuai dengan kemampuan perusahaan y

memiliki 1 (satu) daftar tenaga ahli/

Pilihan penempatan daftar personil inti tersebut 

didukung oleh kemampuan perusahaan yang hanya 

memiliki 1 (satu) set peralatan sebagaimana 

diuraikan pada butir 4.1.2. huruf b

c. Terlapor IV menempatkan daftar tenaga ahli/

inti sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf c 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang 

memiliki 2 (dua) daftar tenaga ahli/

namun hanya memiliki 1 (satu) set peralatan 

sebagaimana diuraikan pada butir 

ini menyebabkan Terlapor IV harus memilih untuk 

menempatkan Tenaga Ahli di salah satu paket 

ditawarkan oleh Terlapor I

Paket IV (vide bukti B28)

d. Terlapor V tidak termasuk dalam peserta tender yang 

dilakukan Klarifikasi Teknis dan Harga

Terlapor I.  --------------------------------

4.1.5. Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui 

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V

harga penawaran untuk ke

(Nilai dinyatakan dalam 

Paket I Paket II 
Nilai HPS

259.200.000 Rp138.000.000 

243.657.100 Rp135.047.000 
252.349.026 Rp130.986.987 

Rp250.464.900 Rp136.252.441 

- - 

                           Tabel 8. Harga Penawaran Terlapor
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kemampuan perusahaan yang 

memiliki 3 (tiga) set peralatan sebagaimana diuraikan 

pada butir 4.1.2. huruf a;  ---------------------------------  

Terlapor III menempatkan daftar tenaga ahli/personil 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf b 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang hanya 

memiliki 1 (satu) daftar tenaga ahli/personil inti. 

Pilihan penempatan daftar personil inti tersebut 

didukung oleh kemampuan perusahaan yang hanya 

memiliki 1 (satu) set peralatan sebagaimana 

diuraikan pada butir 4.1.2. huruf b; ---------------------  

mpatkan daftar tenaga ahli/personil 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf c 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang 

memiliki 2 (dua) daftar tenaga ahli/personil inti

namun hanya memiliki 1 (satu) set peralatan 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.2. huruf c. Hal 

ini menyebabkan Terlapor IV harus memilih untuk 

menempatkan Tenaga Ahli di salah satu paket yang 

ditawarkan oleh Terlapor I yaitu antara Paket III atau 

28) -----------------------------------  

Terlapor V tidak termasuk dalam peserta tender yang 

dilakukan Klarifikasi Teknis dan Harga oleh 

----------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan dokumen tender, diketahui Terlapor 

II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V memasukkan 

keempat paket sebagai berikut:  

(Nilai dinyatakan dalam ribuan Rupiah) 

Paket III Paket IV 
Nilai HPS 

Rp151.500.000 Rp91.500.000

Rp140.583.115 Rp90.079.000 
Rp152.859.479 Rp90.929.441 
Rp142.985.468 Rp89.002.050 

Rp162.134.076 Rp101.959.650

Harga Penawaran Terlapor pada 4 (empat) Paket 

  

kemampuan perusahaan yang 

memiliki 3 (tiga) set peralatan sebagaimana diuraikan 

 

personil 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf b 

ang hanya 

. 

Pilihan penempatan daftar personil inti tersebut 

didukung oleh kemampuan perusahaan yang hanya 

memiliki 1 (satu) set peralatan sebagaimana 

 

personil 

sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1. huruf c 

sesuai dengan kemampuan perusahaan yang 

personil inti 

namun hanya memiliki 1 (satu) set peralatan 

. Hal 

ini menyebabkan Terlapor IV harus memilih untuk 

yang 

yaitu antara Paket III atau 

 

Terlapor V tidak termasuk dalam peserta tender yang 

oleh               

 

Terlapor 

kan 

 

91.500.000 

 
 
 

101.959.650 



 

4.1.6.

Nama Paket / 
Peserta 

Rp259.200.000

Terlapor II 
Terlapor III 
Terlapor IV 

Terlapor V 

4.1.7.

4.1.8.

No Perusahaan 

1 Terlapor II 
(Rp243.657.100.000

2 Terlapor III 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 

3 Terlapor IV 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 

4 Terlapor V (Tidak Lolos PQ)
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4.1.6. Bahwa berdasarkan tabel 8, berikut urutan penawaran 

harga para peserta tender pada keempat paket:

(Nilai dinyatakan dalam 

Paket I Paket II 
Nilai HPS

Rp259.200.000 Rp138.000.000 

I II 
III I 
II III 

- - 

Tabel 9. Urutan Penawaran Harga

4.1.7. Bahwa berdasarkan tabel 9,

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

a. Terlapor II merupakan penawar terendah pada Paket 

I;  --------------------------------

b. Terlapor III merupakan penawar terendah pada Paket 

II;  --------------------------------

c. Terlapor II merupakan penawar terendah pada Paket 

III; --------------------------------

d. Terlapor IV merupakan penawar terendah pada Paket 

IV.  --------------------------------

4.1.8. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi 

evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi 

harga yang dilakukan oleh 

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

Paket I Paket II 

MENANG 
Rp243.657.100.000) 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket IV 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket II 

MENANG 
(Rp130.986.987.000)

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket III 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan di 
pergunakan pada 

Paket III 

(Tidak Lolos PQ) (Tidak Lolos PQ) 

Tabel 10. Hasil Evaluasi Tender
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Bahwa berdasarkan tabel 8, berikut urutan penawaran 

para peserta tender pada keempat paket:  ----------  

(Nilai dinyatakan dalam ribuan Rupiah) 

Paket III Paket IV 
Nilai HPS 

Rp151.500.000 Rp91.500.000

I II 
III III 
II I 

IV IV 

Tabel 9. Urutan Penawaran Harga 

Bahwa berdasarkan tabel 9, diperoleh fakta-fakta 

-------------------------------------------------  

Terlapor II merupakan penawar terendah pada Paket 

---------------------------------------------------------------  

merupakan penawar terendah pada Paket 

--------------------------------------------------------------  

merupakan penawar terendah pada Paket 

--------------------------------------------------------------  

merupakan penawar terendah pada Paket 

-------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pra-kualifikasi, 

evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi 

harga yang dilakukan oleh Terlapor I, diperoleh fakta-

------------------------------------------  

Paket III Paket IV

dipergunakan pada 

GUGUR 
Nilai teknis di bawah 

ambang batas/ 
passing grade kurang 

dari 60 (58,588) 

MENANG
(Rp90.079.000.000

) 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket II 

GUGUR
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket II

Tenaga Ahli akan di 
MENANG 

(Rp142.985.468.000) 
 

GUGUR
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket III

GUGUR 
Nilai penawaran di 
atas nilai HPS dan 

nilai pagu 

GUGUR
Nilai penawaran 
atas nilai HPS dan 

nilai pagu

Tender 

 

Bahwa berdasarkan tabel 8, berikut urutan penawaran 

 

 

Rp91.500.000 

fakta 

 

Terlapor II merupakan penawar terendah pada Paket 

 

merupakan penawar terendah pada Paket 

 

merupakan penawar terendah pada Paket 

 

merupakan penawar terendah pada Paket 

 

kualifikasi, 

evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi 

-

 

Paket IV 

MENANG 
Rp90.079.000.000) 

GUGUR 
Tenaga Ahli akan 

dipergunakan pada 
Paket II 
GUGUR 

Tenaga Ahli akan 
dipergunakan pada 

Paket III 
GUGUR 

Nilai penawaran di 
nilai HPS dan 
nilai pagu 



 

 
 

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.
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4.1.9. Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket I sebagai berikut: 

a. Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga)

tenaga ahli/personil inti yang dimiliki untuk 

melakukan pekerjaan di Paket I; 

b. Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga) 

peralatan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan 

di Paket I;  --------------------------------

c. Terlapor II merupakan penawar terendah pertama 

pada Paket I;  --------------------------------

d. Berdasarkan fakta pada huruf a, b, dan c di atas, 

Majelis Komisi menilai wajar Terlapo

sebagai pemenang pada Paket I.

4.1.10. Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket II sebagai berikut: 

a. Terlapor III menempatkan 1 (satu)

ahli/personil inti yang dimiliki untuk melakukan 

pekerjaan di Paket II;  --------------------------------

b. Terlapor III menempatkan 1 (satu) set peralatan yang 

dimiliki untuk melakukan pekerjaan di Paket II; 

c. Terlapor III merupakan penawar terendah pertama 

pada Paket II;  --------------------------------

d. Berdasarkan fakta pada huruf a, b, dan c di atas, 

Majelis Komisi menilai wajar Te

sebagai pemenang pada Paket II. 

4.1.11. Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket III sebagai berikut: 

a. Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga)

daftar tenaga ahli/personil inti yang dimiliki

melakukan pekerjaan di Paket I
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Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

hasil evaluasi Paket I sebagai berikut:  -----  

Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga)

tenaga ahli/personil inti yang dimiliki untuk 

melakukan pekerjaan di Paket I;  ------------------------  

menempatkan salah satu di antara 3 (tiga) 

peralatan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan 

----------------------------------------------------  

merupakan penawar terendah pertama 

------------------------------------------------  

Berdasarkan fakta pada huruf a, b, dan c di atas, 

Majelis Komisi menilai wajar Terlapor II ditetapkan 

sebagai pemenang pada Paket I. -------------------------  

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket II sebagai berikut: -----  

Terlapor III menempatkan 1 (satu) tenaga 

ahli/personil inti yang dimiliki untuk melakukan 

--------------------------------------  

Terlapor III menempatkan 1 (satu) set peralatan yang 

dimiliki untuk melakukan pekerjaan di Paket II;  -----  

Terlapor III merupakan penawar terendah pertama 

-----------------------------------------------  

Berdasarkan fakta pada huruf a, b, dan c di atas, 

Majelis Komisi menilai wajar Terlapor III ditetapkan 

sebagai pemenang pada Paket II.  ------------------------  

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket III sebagai berikut:  ----  

Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga)

daftar tenaga ahli/personil inti yang dimiliki untuk 

melakukan pekerjaan di Paket III;  ----------------------  

  

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

 

Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga) 

tenaga ahli/personil inti yang dimiliki untuk 

 

menempatkan salah satu di antara 3 (tiga) 

peralatan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan 

 

merupakan penawar terendah pertama 

 

Berdasarkan fakta pada huruf a, b, dan c di atas, 

r II ditetapkan 

 

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

 

tenaga 

ahli/personil inti yang dimiliki untuk melakukan 

 

Terlapor III menempatkan 1 (satu) set peralatan yang 

 

Terlapor III merupakan penawar terendah pertama 

 

Berdasarkan fakta pada huruf a, b, dan c di atas, 

rlapor III ditetapkan 

 

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

 

Terlapor II menempatkan salah satu di antara 3 (tiga) 

untuk 

 



   

halaman 496 dari 511

b. Terlapor IV menempatkan 

(dua) daftar tenaga ahli/personil inti 

untuk melakukan pekerjaan di Paket I

c. Terlapor II dan Terlapor IV sama

daftar tenaga ahli/personil inti yang dimiliki untuk 

melakukan pekerjaan di Paket III; 

d. Fakta sebagaimana diuraikan pada butir c di atas 

menunjukkan tidak ada 

atau pengaturan pembagian 

III oleh Terlapor II dan Terlapor IV

e. Bahwa Terlapor II merupakan penawar terendah 

pertama pada Paket III; 

f. Bahwa Terlapor IV merupakan penawar terendah 

kedua pada Paket III; --------------------------------

g. Bahwa harga penawaran Terlapor III dan Terlapor V 

tidak dipertimbangkan karena melebihi HPS; 

h. Meskipun Terlapor II merupakan penawar terendah 

pada Paket III, namun hal tersebut tidak 

dipertimbangkan karena Terlapor II telah 

tahap evaluasi teknis 

semula merupakan penawar terendah kedua menjadi 

penawar terendah pertama

i. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 431

tanggal 8 Mei 2015 perihal Sanggahan terhadap 

Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 

027/3043099/PHPU/Pokja BMTR 004/ULP/2015, 

Terlapor II menyampaikan keberatan atas penilaian 

Terlapor I yang menyatakan nilai teknis Terlapor II di 

bawah ambang batas/

(58,88) karena tanpa disertai penjelasan pada poin

poin mana yang dinilai kurang, padahal Terlapor II 
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menempatkan salah satu di antara 2 

(dua) daftar tenaga ahli/personil inti yang dimiliki 

untuk melakukan pekerjaan di Paket III;  --------------  

Terlapor II dan Terlapor IV sama-sama menempatkan

rsonil inti yang dimiliki untuk 

melakukan pekerjaan di Paket III;  ----------------------  

Fakta sebagaimana diuraikan pada butir c di atas 

menunjukkan tidak ada kesepakatan atau kerjasama

pembagian paket pekerjaan di Paket 

III oleh Terlapor II dan Terlapor IV;  ---------------------  

merupakan penawar terendah 

pertama pada Paket III;  -----------------------------------  

or IV merupakan penawar terendah 

---------------------------------------  

Bahwa harga penawaran Terlapor III dan Terlapor V 

tidak dipertimbangkan karena melebihi HPS;  ---------  

Meskipun Terlapor II merupakan penawar terendah 

pada Paket III, namun hal tersebut tidak 

dipertimbangkan karena Terlapor II telah gugur pada 

evaluasi teknis sehingga Terlapor IV yang 

semula merupakan penawar terendah kedua menjadi 

rtama;  ------------------------------  

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 431-5/01/2015 

tanggal 8 Mei 2015 perihal Sanggahan terhadap 

Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 

027/3043099/PHPU/Pokja BMTR 004/ULP/2015, 

Terlapor II menyampaikan keberatan atas penilaian 

yatakan nilai teknis Terlapor II di 

bawah ambang batas/passing grade kurang dari 60 

) karena tanpa disertai penjelasan pada poin-

poin mana yang dinilai kurang, padahal Terlapor II 

 

di antara 2 

yang dimiliki 

 

sama menempatkan 

rsonil inti yang dimiliki untuk 

  

Fakta sebagaimana diuraikan pada butir c di atas 

kerjasama 

pekerjaan di Paket 

 

merupakan penawar terendah 

 

or IV merupakan penawar terendah 

 

Bahwa harga penawaran Terlapor III dan Terlapor V 

 

Meskipun Terlapor II merupakan penawar terendah 

pada Paket III, namun hal tersebut tidak 

pada 

Terlapor IV yang 

semula merupakan penawar terendah kedua menjadi 

 

5/01/2015 

tanggal 8 Mei 2015 perihal Sanggahan terhadap 

Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 

027/3043099/PHPU/Pokja BMTR 004/ULP/2015, 

Terlapor II menyampaikan keberatan atas penilaian 

yatakan nilai teknis Terlapor II di 

kurang dari 60 

-

poin mana yang dinilai kurang, padahal Terlapor II 



 

 
 

4.1.12.
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mempunyai nilai penawaran paling rendah di antara 

peserta lelang;  --------------------------------

j. Bahwa berdasarkan kesimpulan Terlapor I dijelaskan 

bahwa kekurangan nilai teknis dari Terlapor II 

adalah sebagai berikut: 

i. pada metode pelaksanaan pemasangan besi dan 

wiremesh yang tidak dijelaskan secara rinci; 

ii. tidak adanya metode pelebaran jembatan; dan

iii. jadwal yang tidak sesuai dengan 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

elastomer jenis 3 (tiga) (divisi 7.12). 

k. Terlapor I menjelaskan hal tersebut di atas 

berpengaruh terhadap hasil penilaian sehingga nilai 

teknis Terlapor II untuk Paket

batas/passing grade kurang dari 60 (58,88); 

l. Bahwa berdasarkan ket

huruf h sebagaimana diuraikan pada butir 3.7., 

Pelelangan dapat dinyatakan gagal antara lain jika 

sanggahan hasil Pelelangan dari peserta terny

benar;  --------------------------------

m. Fakta adanya sanggahan 

pada huruf i sampai dengan huruf l

menunjukkan tidak ada kesepakatan atau kerjasama 

atau pengaturan pembagian paket pekerjaan di Paket 

III oleh Terlapor II dan Terlapor IV;

n. Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan 

huruf m, Majelis Komisi menilai wajar Terlapor 

ditetapkan sebagai pemenang pada Paket II

4.1.12. Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket IV sebagai berikut: 
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mempunyai nilai penawaran paling rendah di antara 

----------------------------------------------  

hwa berdasarkan kesimpulan Terlapor I dijelaskan 

bahwa kekurangan nilai teknis dari Terlapor II 

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

pada metode pelaksanaan pemasangan besi dan 

yang tidak dijelaskan secara rinci;  -----  

tidak adanya metode pelebaran jembatan; dan  --  

jadwal yang tidak sesuai dengan progress

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

elastomer jenis 3 (tiga) (divisi 7.12).  ----------------  

Terlapor I menjelaskan hal tersebut di atas 

berpengaruh terhadap hasil penilaian sehingga nilai 

teknis Terlapor II untuk Paket III di bawah ambang 

kurang dari 60 (58,88);  ---------  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) 

sebagaimana diuraikan pada butir 3.7., 

Pelelangan dapat dinyatakan gagal antara lain jika 

sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata 

--------------------------------------------------------  

adanya sanggahan sebagaimana diuraikan 

sampai dengan huruf l di atas 

menunjukkan tidak ada kesepakatan atau kerjasama 

atau pengaturan pembagian paket pekerjaan di Paket 

III oleh Terlapor II dan Terlapor IV;  ---------------------  

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan 

Majelis Komisi menilai wajar Terlapor IV

ditetapkan sebagai pemenang pada Paket III.  ---------  

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 

menganalisis hasil evaluasi Paket IV sebagai berikut:  ----  

  

mempunyai nilai penawaran paling rendah di antara 

 

hwa berdasarkan kesimpulan Terlapor I dijelaskan 

bahwa kekurangan nilai teknis dari Terlapor II 

 

pada metode pelaksanaan pemasangan besi dan 

 

 

progress 

pelaksanaan pekerjaan pada jadwal peletakan 

 

Terlapor I menjelaskan hal tersebut di atas 

berpengaruh terhadap hasil penilaian sehingga nilai 

III di bawah ambang 

 

entuan Pasal 83 ayat (1) 

sebagaimana diuraikan pada butir 3.7., 

Pelelangan dapat dinyatakan gagal antara lain jika 

ata 

 

bagaimana diuraikan 

di atas 

menunjukkan tidak ada kesepakatan atau kerjasama 

atau pengaturan pembagian paket pekerjaan di Paket 

 

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan 

IV 

 

Bahwa berdasarkan tabel 10, Majelis Komisi 
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a. Terlapor IV merupakan penawar terendah pertama 

pada Paket IV;  --------------------------------

b. Terlapor II merupakan penawar terendah kedua pada 

Paket IV;  --------------------------------

c. Bahwa Terlapor III merupakan penawar terendah 

ketiga pada Paket IV;  --------------------------------

d. Bahwa harga penawaran Terlapor V tidak 

dipertimbangkan karena nilainya melebihi HPS; 

e. Berdasarkan keterangan Saksi, Terlapor IV diundang 

oleh Terlapor I untuk melakukan klarifikasi teknis 

dan harga serta ditanyakan penempatan tenaga ahli 

dengan pilihan hanya antara Paket III atau Paket IV. 

Di antara 2 (dua) paket yang ditawarkan, Terlapor IV 

menjatuhkan pilihan pada paket yang nilainya 

terbesar yaitu Paket III, sesuai yang 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga;

f. Berdasarkan uraian pada

dilakukan oleh Terlapor IV adalah rasional dalam 

rangka mendapatkan proyek yang mempunyai nilai 

terbesar sesuai dengan kapasitasnya

g. Bahwa pilihan Terlapor IV untuk menempatkan 

daftar tenaga ahli/personil inti hanya pada Paket III 

adalah logis karena Terlapor IV hanya memiliki 1 

(satu) set peralatan;  --------------------------------

h. Oleh karena Terlapor IV menempatkan daftar tenaga 

ahli/personil inti dan peralatan pada Paket IV maka 

dengan demikian Terlapor IV digugurkan pada Paket 

III sehingga Terlapor II yang semula merupakan 

penawar terendah kedua menjadi penawar terendah 

pertama;  --------------------------------
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upakan penawar terendah pertama 

----------------------------------------------  

Terlapor II merupakan penawar terendah kedua pada 

-----------------------------------------------------  

Bahwa Terlapor III merupakan penawar terendah 

--------------------------------------  

Bahwa harga penawaran Terlapor V tidak 

dipertimbangkan karena nilainya melebihi HPS;  -----  

Berdasarkan keterangan Saksi, Terlapor IV diundang 

oleh Terlapor I untuk melakukan klarifikasi teknis 

dan harga serta ditanyakan penempatan tenaga ahli 

anya antara Paket III atau Paket IV. 

Di antara 2 (dua) paket yang ditawarkan, Terlapor IV 

menjatuhkan pilihan pada paket yang nilainya 

terbesar yaitu Paket III, sesuai yang tertulis dalam 

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Harga;  ------------  

Berdasarkan uraian pada huruf e, pilihan yang 

dilakukan oleh Terlapor IV adalah rasional dalam 

rangka mendapatkan proyek yang mempunyai nilai 

terbesar sesuai dengan kapasitasnya;  ------------------  

Bahwa pilihan Terlapor IV untuk menempatkan 

daftar tenaga ahli/personil inti hanya pada Paket III 

adalah logis karena Terlapor IV hanya memiliki 1 

---------------------------------------  

Oleh karena Terlapor IV menempatkan daftar tenaga 

dan peralatan pada Paket IV maka 

dengan demikian Terlapor IV digugurkan pada Paket 

sehingga Terlapor II yang semula merupakan 

penawar terendah kedua menjadi penawar terendah 

-----------------------------------------------------  

 

upakan penawar terendah pertama 

 

Terlapor II merupakan penawar terendah kedua pada 

 

Bahwa Terlapor III merupakan penawar terendah 

 

Bahwa harga penawaran Terlapor V tidak 

  

Berdasarkan keterangan Saksi, Terlapor IV diundang 

oleh Terlapor I untuk melakukan klarifikasi teknis 

dan harga serta ditanyakan penempatan tenaga ahli 

anya antara Paket III atau Paket IV. 

Di antara 2 (dua) paket yang ditawarkan, Terlapor IV 

menjatuhkan pilihan pada paket yang nilainya 

dalam 

 

pilihan yang 

dilakukan oleh Terlapor IV adalah rasional dalam 

rangka mendapatkan proyek yang mempunyai nilai 

 

Bahwa pilihan Terlapor IV untuk menempatkan 

daftar tenaga ahli/personil inti hanya pada Paket III 

adalah logis karena Terlapor IV hanya memiliki 1 

 

Oleh karena Terlapor IV menempatkan daftar tenaga 

dan peralatan pada Paket IV maka 

dengan demikian Terlapor IV digugurkan pada Paket 

sehingga Terlapor II yang semula merupakan 

penawar terendah kedua menjadi penawar terendah 

 



 

 
 

5. Tentang Pers

5.1. Bahwa terkait 

menilai fakta

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
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i. Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan 

huruf h, Majelis Komisi menilai wajar Terlapor 

ditetapkan sebagai pemenang pada Paket IV

Persekongkolan Vertikal; --------------------------------

Bahwa terkait dugaan persekongkolan vertikal, Majelis Komisi 

menilai fakta-fakta dalam persidangan 

5.1.1. Bahwa Terlapor I tidak 

kewenangannya untuk melakukan pengecekan 

terhadap seluruh paket tender

pengecekan hanya pada P

Paket III dan Paket IV tidak dilakukan pengecekan.

saat pelaksanaan tender, Terlapor I mengabaikan fakta 

bahwa lahan yang akan digunakan pada 

III, dan Paket IV belum dibebaskan sepenuhnya

5.1.2. Bahwa Terlapor I mengakui tidak mengetahui posisi atau 

letak dari obyek dalam tender 

5.1.3. Bahwa susunan Kepanitiaan (Pokja) 

dalam tender a quo tidak 

belakang (background) pendidikan t

ditunjuk, anggota Pokja berada

masing, yaitu:  --------------------------------

i. Dian Eka Widiantara

dari Dinas Pemuda dan Olahraga

ii. Jajat Hidayat, A.Md. 

Badan Diklat;  --------------------------------

iii. Arrizq Akbar, S.Sos.

Sekretariat Dewan;  --------------------------------

iv. Thian Fitriana, S.IP.

Dinas Perhubungan dan Kominfo

v. H. Angga Sofyan Lutfi

dari Dinas Sosial. --------------------------------
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Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan 

Majelis Komisi menilai wajar Terlapor II

n sebagai pemenang pada Paket IV.  ---------  

------------------------------------------------  

persekongkolan vertikal, Majelis Komisi 

fakta dalam persidangan sebagai berikut:  ------------ 

tidak menjalankan tugas dan 

kewenangannya untuk melakukan pengecekan lapangan

tender karena yang dilakukan 

Paket I dan Paket II sedangkan 

tidak dilakukan pengecekan. Pada 

saat pelaksanaan tender, Terlapor I mengabaikan fakta 

bahwa lahan yang akan digunakan pada Paket I, Paket 

belum dibebaskan sepenuhnya;  --------- 

I mengakui tidak mengetahui posisi atau 

letak dari obyek dalam tender a  quo;  ----------------------------- 

susunan Kepanitiaan (Pokja) selaku Terlapor I di 

tidak ada satu pun yang berlatar 

pendidikan teknik. Pada saat 

ditunjuk, anggota Pokja berada pada SKB masing-

--------------------------------------------------- 

Dian Eka Widiantara, S.IP. selaku Ketua berasal 

Dinas Pemuda dan Olahraga;  -------------------- 

 selaku Sekretaris berasal dari 

--------------------------------------------- 

, S.Sos. selaku Anggota berasal dari 

--------------------------------------- 

, S.IP. selaku Anggota berasal dari 

dan Kominfo; dan  --------------- 

Angga Sofyan Lutfi, S.E. selaku Anggota berasal 

----------------------------------------- 

  

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan 

II 

 

 

persekongkolan vertikal, Majelis Komisi 

  

menjalankan tugas dan 

lapangan 

ang dilakukan 

sedangkan 

Pada 

saat pelaksanaan tender, Terlapor I mengabaikan fakta 

Paket 

  

I mengakui tidak mengetahui posisi atau 

  

di 

yang berlatar 

. Pada saat 

-

  

selaku Ketua berasal 

  

selaku Sekretaris berasal dari 

  

selaku Anggota berasal dari 

  

selaku Anggota berasal dari 

  

selaku Anggota berasal 

  



 

5.1.4.

5.2. Majelis Komisi menilai 

menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diuraikan 

pada butir 5.1.1. 

17 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

yang mensyaratkan An

Pengadaan

5.3. Majelis Komisi menilai, o

pekerjaan yang akan diadakan atau 

lapangan

kewenangannya untuk memberikan usulan kepada PPK terkait 

perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan 

berdasarkan kondisi di lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 

17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang 

menyataka

“Selain tugas pokok dan kewe

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dalam  hal  diperlukan 

ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: 

a. perubahan HPS; dan/atau 

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.” 

5.4. Majelis

aanwijzing

bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan 

secara lisan

  

halaman 500 dari 511

5.1.4. Bahwa Terlapor I salah menaf

Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 

sebagaimana diuraikan pada butir 3.8. 

cara memberikan pilihan kepada Terlapor II, Terlapor III, 

dan Terlapor IV untuk menentukan penempatan tenaga 

ahli/personil inti dan peralatan pada paket yang mana 

sebelum adanya penetapan calon pemenang di masing

masing paket;  --------------------------------

Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak 

menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diuraikan 

pada butir 5.1.1. dan 5.1.2. bertentangan dengan ketentuan Pasal 

17 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

yang mensyaratkan Anggota  Kelompok

Pengadaan harus memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

Majelis Komisi menilai, oleh karena Terlapor I tidak memahami 

pekerjaan yang akan diadakan atau 

lapangan mengakibatkan Terlapor I tidak men

kewenangannya untuk memberikan usulan kepada PPK terkait 

perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan 

berdasarkan kondisi di lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 

17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang 

menyatakan:  --------------------------------

“Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dalam  hal  diperlukan 

ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: 

perubahan HPS; dan/atau  --------------------------------

perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.” 

Majelis Komisi menilai seharusnya 

aanwijzing lapangan sehingga dapat memahami 

bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan 

secara lisan oleh para peserta. Bahwa 
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Terlapor I salah menafsirkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

onstruksi dan Jasa Konsultansi 

sebagaimana diuraikan pada butir 3.8. di atas dengan 

pilihan kepada Terlapor II, Terlapor III, 

dan Terlapor IV untuk menentukan penempatan tenaga 

ahli/personil inti dan peralatan pada paket yang mana 

sebelum adanya penetapan calon pemenang di masing-

--------------------------------------------------- 

tindakan Terlapor I yang tidak 

menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diuraikan 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 

17 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

ggota  Kelompok  Kerja  ULP/Pejabat  

harus memahami pekerjaan yang akan diadakan;  ----- 

leh karena Terlapor I tidak memahami 

pekerjaan yang akan diadakan atau mengabaikan kondisi di 

mengakibatkan Terlapor I tidak menggunakan 

kewenangannya untuk memberikan usulan kepada PPK terkait 

perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan 

berdasarkan kondisi di lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 

17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang 

---------------------------------------------------------------- 

nangan ULP/Pejabat Pengadaan 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dalam  hal  diperlukan 

ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:  --------- 

------------------------------------------- 

perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.”  -------------------------- 

Komisi menilai seharusnya Terlapor I hadir dalam 

n sehingga dapat memahami pertanyaan yang 

bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan yang ditanyakan langsung 

Bahwa Terlapor I seharusnya hadir 

 

Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

onstruksi dan Jasa Konsultansi 

dengan 

pilihan kepada Terlapor II, Terlapor III, 

dan Terlapor IV untuk menentukan penempatan tenaga 

ahli/personil inti dan peralatan pada paket yang mana 

-

  

tindakan Terlapor I yang tidak 

menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diuraikan 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 

17 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

Kerja  ULP/Pejabat  

  

leh karena Terlapor I tidak memahami 

mengabaikan kondisi di 

ggunakan 

kewenangannya untuk memberikan usulan kepada PPK terkait 

perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan 

berdasarkan kondisi di lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 

17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang 

  

nangan ULP/Pejabat Pengadaan 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dalam  hal  diperlukan 

  

  

  

hadir dalam 

pertanyaan yang 

ditanyakan langsung 

hadir 



 

 
 

baik dalam 

masih masuk dalam proses masa pekerjaan

mengetahui dan memahami 

5.5. Majelis Komisi menilai Terlapor I

pilihan kepada semua peserta yang mem

untuk menentukan akan menempatkan daftar 

ahli/personil inti dan peralatan sebelum 

Kewenangan 

kepada p

terdapat negosi

pemenang tersebut akan memenangkan beberapa paket dan 

hanya memiliki 1 

sehingga dilakukan klarifikasi akan menempat

paket yang mana, sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.8. 

atas. 

6. Tentang Fakta Lain;

6.1. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat fakta

untuk dipertimbangkan

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
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baik dalam aanwijzing di website 

masih masuk dalam proses masa pekerjaan

mengetahui dan memahami mengenai obyek t

Majelis Komisi menilai Terlapor I seharusnya tidak memberikan 

pilihan kepada semua peserta yang mem

untuk menentukan akan menempatkan daftar 

personil inti dan peralatan sebelum 

ewenangan Terlapor I untuk menentukan 

kepada penyedia dengan harga penawaran 

terdapat negosiasi. Klarifikasi hanya dilakukan jika calon 

pemenang tersebut akan memenangkan beberapa paket dan 

hanya memiliki 1 (satu) paket daftar personil dan peralatan 

sehingga dilakukan klarifikasi akan menempat

paket yang mana, sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.8. 

  ----------------------------------------------------------------

Fakta Lain;  --------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat fakta

untuk dipertimbangkan, sebagai berikut:

6.1.1. Bahwa sebelum tahun 2015, 

oleh Perusahaan Lokal dan

pengadaan pembangunan jalan di Provinsi Banten, Pokja 

terkait selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak yang 

tidak bertanggung jawab agar dimenangkan oleh 

perusahaan lokal dan bukan peru

Banten; --------------------------------

6.1.2. Berdasarkan keterangan Terlapor I

Banten sejak dahulu tidak bisa tertib secara administrasi 

dan pada akhirnya lalai (vide 

6.1.3. Majelis Komisi menilai dengan 

pada tender tahun 2015 membuka jalan bag

usaha secara nasional untuk 

dalam memenangkan tender di 

6.1.4. Berdasarkan keterangan Terlapor III bahwa 

bebas 100% (seratus persen) 

 

511 

SALINAN 

 maupun di lapangan karena 

masih masuk dalam proses masa pekerjaan sehingga Terlapor I

mengenai obyek tender; ---------------- 

seharusnya tidak memberikan 

pilihan kepada semua peserta yang memasukkan penawaran 

untuk menentukan akan menempatkan daftar tenaga 

personil inti dan peralatan sebelum penetapan pemenang. 

untuk menentukan sebagai pemenang 

enyedia dengan harga penawaran terendah dan tidak 

Klarifikasi hanya dilakukan jika calon 

pemenang tersebut akan memenangkan beberapa paket dan 

paket daftar personil dan peralatan 

sehingga dilakukan klarifikasi akan menempatkan personil di 

paket yang mana, sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.8. di 

------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat fakta-fakta yang relevan 

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

Bahwa sebelum tahun 2015, tender selalu dimenangkan 

dan setiap akan dilaksanakan 

pengadaan pembangunan jalan di Provinsi Banten, Pokja 

terkait selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak yang 

tidak bertanggung jawab agar dimenangkan oleh 

dan bukan perusahaan di luar Provinsi 

--------------------------------------------------------------  

Terlapor I, tender di Provinsi 

tidak bisa tertib secara administrasi 

vide bukti B47); ---------------------  

Majelis Komisi menilai dengan dimulainya e-procurement

membuka jalan bagi para pelaku 

untuk bisa maju dan bersaing 

memenangkan tender di Provinsi Banten;  -----------  

Berdasarkan keterangan Terlapor III bahwa lahan belum 

(seratus persen) sesuai dengan Berita Acara 

  

maupun di lapangan karena 

Terlapor I 

  

seharusnya tidak memberikan 

asukkan penawaran 

tenaga 

penetapan pemenang. 

pemenang 

dan tidak 

Klarifikasi hanya dilakukan jika calon 

pemenang tersebut akan memenangkan beberapa paket dan 

paket daftar personil dan peralatan 

onil di 

di 

  

 

fakta yang relevan 

 

selalu dimenangkan 

setiap akan dilaksanakan 

pengadaan pembangunan jalan di Provinsi Banten, Pokja 

terkait selalu mendapatkan “gangguan” dari pihak yang 

tidak bertanggung jawab agar dimenangkan oleh 

di luar Provinsi 

  

Provinsi 

tidak bisa tertib secara administrasi 

 

procurement 

pelaku 

bisa maju dan bersaing 

 

ahan belum 

sesuai dengan Berita Acara 



 

6.1.5.

6.1.6.
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Penjelasan Lapangan yang ditandatangani oleh Terlapor I 

selaku Panitia/POKJA dan para Terlapor. 

tender dilaksanakan, pembebasan jalan belum dilakukan 

seluruhnya karena berharap pembebasan lahan dapat 

dilakukan secara simultan bersamaan dengan 

pelaksanaan proyek;  --------------------------------

6.1.5. Bahwa dengan menunggu selesai

akan mengakibatkan timbulnya biaya

(seperti biaya idle alat dan tenaga kerja). Metode kerja juga 

diprediksi akan lebih sulit karena lahan yang dibebaskan 

bersifat spot (per titik lokasi)

waktu pelaksanaan akibat pembebasan lahan yang belum 

selesai, sehingga hal itu akan menimbulkan 

biaya;  --------------------------------

6.1.6. Bahwa berdasarkan Berita Acar

Paket III (Jalan Sp. Muncul

dan Paket IV (Jalan Hasyim Ashari) pada tanggal 5 

Oktober 2018, diketahui:  --------------------------------

a. Pada pekerjaan di Paket III

IV, nilai kontrak turun dari 

(seratus empat puluh dua miliar s

delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh 

delapan ribu rupiah) menjadi 

(seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta 

seratus enam puluh ribu rupiah)

dilakukan pelebaran jalan

b. Pada pekerjaan di Paket IV

II, mengingat lahannya 

kontrak dari Rp90.079.000.000,00 

miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) 

menjadi Rp24.034.700.000,00

miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) 

atau hanya 30%. Dari 

hanya 250 (dua ratus lima puluh) 

dikerjakan.  --------------------------------
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Penjelasan Lapangan yang ditandatangani oleh Terlapor I 

Panitia/POKJA dan para Terlapor. Pada saat paket 

tender dilaksanakan, pembebasan jalan belum dilakukan 

seluruhnya karena berharap pembebasan lahan dapat 

ara simultan bersamaan dengan 

---------------------------------------------  

selesainya pembebasan lahan, 

akan mengakibatkan timbulnya biaya-biaya tambahan 

alat dan tenaga kerja). Metode kerja juga 

diprediksi akan lebih sulit karena lahan yang dibebaskan 

(per titik lokasi). Terdapat risiko mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat pembebasan lahan yang belum 

selesai, sehingga hal itu akan menimbulkan tambahan 

---------------------------------------------------------------  

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat 

Jalan Sp. Muncul-Pamulang-Pajajaran-Otista) 

(Jalan Hasyim Ashari) pada tanggal 5 

----------------------------------------  

ada pekerjaan di Paket III dengan pemenang Terlapor 

turun dari Rp142.985.468.000,00

seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus 

delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh 

menjadi Rp105.736.160.000,00

(seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta 

enam puluh ribu rupiah) akibat tidak bisa 

dilakukan pelebaran jalan;  ---------------------------------  

Pada pekerjaan di Paket IV dengan pemenang Terlapor 

lahannya tidak bisa dibebaskan, nilai

Rp90.079.000.000,00 (sembilan puluh 

miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) turun 

Rp24.034.700.000,00 (dua puluh empat 

miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) 

Dari panjang 6 (enam) kilometer

(dua ratus lima puluh) meter yang 

----------------------------------------------------  

 

Penjelasan Lapangan yang ditandatangani oleh Terlapor I 

Pada saat paket 

tender dilaksanakan, pembebasan jalan belum dilakukan 

seluruhnya karena berharap pembebasan lahan dapat 

ara simultan bersamaan dengan 

 

pembebasan lahan, 

biaya tambahan 

alat dan tenaga kerja). Metode kerja juga 

diprediksi akan lebih sulit karena lahan yang dibebaskan 

mundurnya 

waktu pelaksanaan akibat pembebasan lahan yang belum 

tambahan 

 

a Pemeriksaan Setempat 

Otista) 

(Jalan Hasyim Ashari) pada tanggal 5 

 

dengan pemenang Terlapor 

Rp142.985.468.000,00 

embilan ratus 

delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh 

Rp105.736.160.000,00 

(seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta 

akibat tidak bisa 

 

emenang Terlapor 

, nilai 

(sembilan puluh 

turun 

(dua puluh empat 

miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) 

kilometer 

meter yang 

 



 

 
 

6.1.7.

6.2. Perubahan/

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
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6.1.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Paket I (Jalan Pakupatan-Palima) dan Paket II

Teneng) pada tanggal 17 Ok

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

a. Pada pekerjaan di Paket I dengan pemenang 

II, diketahui bahwa lebar jalan

dari semula 40 (empat puluh) 

yang dikerjakan 

Rp103.349.300.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) 

atau 40% (empat puluh persen)

sejumlah Rp243.657.100.000,00

puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan 

persen) sisanya karena pembebasan lahan

b. Pada pekerjaan di Paket 

pemenang Terlapor III, 

yaitu 6,7 (enam koma tujuh) 

(tujuh) meter dengan jalan 

satu) kilometer. Pekerjaan 

lahan (existing). Pekerjaan 

dilaksanakan dan tidak ada kendala. 

Perubahan/Addendum Kontrak;  --------------------------------

6.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan pada butir 

3.8 di atas diatur mengenai 

6.2.2. Bahwa perubahan/addendum kontrak pada pokoknya 

mengatur mengenai perubahan vo

perubahan daftar personil, dan

pemeriksaan Terlapor berlangsung;

6.2.3. Bahwa realisasi pekerjaan tertuang dalam 

terakhir pada dokumen Final Kontrak

paket yaitu: --------------------------------

a. Terlapor II pada P

Rp259.200.000.000,00 
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Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat 

Palima) dan Paket II (Palima-Ps. 

Teneng) pada tanggal 17 Oktober 2018, diketahui sebagai 

-------------------------------------------------------------  

Pada pekerjaan di Paket I dengan pemenang Terlapor 

lebar jalan sebesar 7 (tujuh) meter 

(empat puluh) meter. Nilai kontrak 

yang dikerjakan yaitu hanya sebesar 

(seratus tiga miliar tiga ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) 

at puluh persen) dari nilai penawaran 

Rp243.657.100.000,00 (dua ratus empat 

tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta 

Sedangkan 60% (enam puluh 

karena pembebasan lahan;  -------------  

Pada pekerjaan di Paket II Palima-Ps. Teneng dengan 

, diketahui bahwa lebar jalan 

(enam koma tujuh) meter dari semula 7

dengan jalan sepanjang 21 (dua puluh 

. Pekerjaan rigid, tidak ada pembebasan 

ekerjaan 100% (seratus persen) 

tidak ada kendala.  --------------------  

----------------------------------------  

Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan pada butir 

3.8 di atas diatur mengenai perubahan kontrak;  ----------- 

addendum kontrak pada pokoknya 

mengatur mengenai perubahan volume pekerjaan ataupun 

, dan baru diberikan setelah 

pemeriksaan Terlapor berlangsung;  --------------------------- 

Bahwa realisasi pekerjaan tertuang dalam nilai kontrak 

Final Kontrak di masing-masing 

--------------------------------------------------------- 

Terlapor II pada Paket I; nilai HPS yaitu 

 (dua ratus lima puluh 

  

Setempat 

Ps. 

sebagai 

 

Terlapor 

meter 

ilai kontrak 

sebesar 

(seratus tiga miliar tiga ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) 

nilai penawaran 

empat 

tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta 

(enam puluh 

 

dengan 

jalan 

7 

(dua puluh 

, tidak ada pembebasan 

(seratus persen) 

 

 

Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan pada butir 

  

addendum kontrak pada pokoknya 

lume pekerjaan ataupun 

baru diberikan setelah 

  

nilai kontrak 

masing 

  

yaitu 

(dua ratus lima puluh 
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sembilan miliar dua ratus juta rupiah)

penawaran yaitu Rp243.657.100.000

empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh 

juta seratus ribu rupiah) 

Rp103.349.300.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) 

atau sebesar 39,87% 

delapan puluh tujuh persen) 

b. Terlapor II pada Paket

Rp91.500.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima 

ratus juta rupiah), nilai penawaran 

Rp90.079.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh 

puluh sembilan juta rupiah)

yaitu Rp24.034.700.000,00

tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

sebesar 26,07% (dua puluh enam koma tujuh persen)

dari HPS; --------------------------------

c. Terlapor III pada Paket

Rp138.000.000.000,00 

miliar rupiah), nilai penawaran 

Rp130.986.987.000,00 

sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan 

ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) 

kontrak yaitu Rp139.981

puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh 

satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

atau sebesar 101,44% 

puluh empat persen) dari HPS

d. Terlapor IV pada Paket II

Rp151.500.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar 

lima ratus juta rupiah)

Rp142.985.468.000,00 

miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat 

ratus enam puluh delapan ribu rupiah) 

kontrak yaitu Rp105.736
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sembilan miliar dua ratus juta rupiah), nilai 

243.657.100.000,00 (dua ratus 

ar enam ratus lima puluh tujuh 

juta seratus ribu rupiah) dan nilai final kontrak yaitu 

(seratus tiga miliar tiga ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) 

 (tiga puluh sembilan koma 

delapan puluh tujuh persen) dari HPS; ------------------- 

aket IV; nilai HPS yaitu 

(sembilan puluh satu miliar lima 

, nilai penawaran yaitu 

(sembilan puluh miliar tujuh 

h sembilan juta rupiah) dan nilai final kontrak 

00.000,00 (dua puluh empat miliar 

tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 

(dua puluh enam koma tujuh persen)

------------------------------------------------------- 

pada Paket II; nilai HPS yaitu 

 (seratus tiga puluh delapan 

, nilai penawaran yaitu 

.000,00 (seratus tiga puluh miliar 

sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan 

ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan nilai final 

981.835.000,00 (seratus tiga 

puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh 

satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

% (seratus satu koma empat 

dari HPS; ----------------------------- 

pada Paket III; nilai HPS yaitu 

(seratus lima puluh satu miliar 

lima ratus juta rupiah), nilai penawaran yaitu 

.000,00 (seratus empat puluh dua 

miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat 

ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan nilai final 

736.160.000,00 (seratus lima 

 

nilai 

(dua ratus 

ar enam ratus lima puluh tujuh 

kontrak yaitu 

(seratus tiga miliar tiga ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) 

(tiga puluh sembilan koma 

  

yaitu 

(sembilan puluh satu miliar lima 

yaitu 

(sembilan puluh miliar tujuh 

dan nilai final kontrak 

(dua puluh empat miliar 

atau 

(dua puluh enam koma tujuh persen) 

  

yaitu 

(seratus tiga puluh delapan 

yaitu 

(seratus tiga puluh miliar 

sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan 

dan nilai final 

(seratus tiga 

puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh 

satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) 

(seratus satu koma empat 

  

yaitu 

(seratus lima puluh satu miliar 

yaitu 

(seratus empat puluh dua 

miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat 

dan nilai final 

(seratus lima 



 

 
 

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang

Tahun 1999;

7.1. Menimbang 

Tahun 1999

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 

dan/atau pihak yang

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

7.2. Menimbang 

terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang

1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur

sebagai berikut:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3. Unsur Pelaku Usaha 

7.3.1.
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miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus enam 

puluh ribu rupiah) atau sebesar 

sembilan koma tujuh puluh sembilan persen) 

HPS. --------------------------------

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang

Tahun 1999; ----------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU

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.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang

, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur

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

7.2.1. Unsur Pelaku Usaha  --------------------------------

7.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang 

Terkait  --------------------------------

7.2.3. Unsur Bersekongkol  --------------------------------

7.2.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang 

Tender  --------------------------------

7.2.5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan 

Usaha Tidak Sehat  --------------------------------

Unsur Pelaku Usaha  --------------------------------

7.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 5 U

Tahun 1999 adalah “setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan 
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miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus enam 

atau sebesar 69,79% (enam puluh 

sembilan koma tujuh puluh sembilan persen) dari 

------------------------------------------------------------- 

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

-----------------------------------------------  

ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

sebagaimana telah diubah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ---  

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 

terkait dengan pelaku usaha lain untuk 

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.   

untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur 

-------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------  

Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang 

-------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------  

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang 

-------------------------------------------------------------  

Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan 

----------------------------------------------  

------------------------------------------------------  

yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan 

1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 

setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan 

  

miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus enam 

(enam puluh 

dari 

  

Undang Nomor 5 

 

Nomor 5 

sebagaimana telah diubah dalam Putusan 

 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain 

terkait dengan pelaku usaha lain untuk 

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

untuk membuktikan terjadi atau tidak 

Nomor 5 Tahun 

unsur 

 

 

Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang 

 

 

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang 

 

Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan 

 

 

yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan 

Nomor 5 

setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan 



 

7.3.2.

7.3.3.

7.4. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait

7.4.1.

7.4.2.

7.5. Unsur 

7.5.1.

7.5.2.
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hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama

perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi”; --------------------------------

7.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara 

adalah Terlapor II sebagaimana 

butir 1.2, Terlapor III sebagaimana 

butir 1.3, Terlapor IV sebagaimana 

butir 1.4, dan Terlapor V 

pada butir 1.5 Bagian Tentang 

7.3.3. Bahwa dengan demikian unsur

Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait

7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan 

dalam perkara a quo 

Pengadaan Barang dan Jasa

(ULP) Provinsi Banten Tahun 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 

selaku Terlapor I sebagaimana te

1.1. Bagian Tentang Identitas Terlapor.

7.4.2. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain

Terpenuhi.  --------------------------------

Unsur Bersekongkol; --------------------------------

7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun 

dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu

7.5.2. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyataka

“bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa:

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
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hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

nggarakan kegiatan usaha dalam 

-------------------------------------------------  

usaha yang dimaksud dalam perkara a quo

sebagaimana telah diuraikan pada 

sebagaimana telah diuraikan pada 

sebagaimana telah diuraikan pada 

 sebagaimana telah diuraikan 

Tentang Identitas Terlapor; ---------  

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Terpenuhi;

Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait  ------  

Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait

 adalah POKJA ULP/Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan 

Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 

I sebagaimana telah diuraikan pada butir 

Identitas Terlapor. ----------------------  

an unsur Pihak Lain yang Terkait

-------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------  

dengan bersekongkol adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun 

dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -------  

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-

5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur 

“bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: ---------  

sama antara dua pihak atau lebih; ----------------  

 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik 

sama melalui 

nggarakan kegiatan usaha dalam 

 

a quo 

diuraikan pada 

diuraikan pada 

aikan pada 

diuraikan 

 

; 

 

Pihak Lain Yang Terkait 

POKJA ULP/Panitia 

, Unit Layanan Pengadaan 

ekerjaan 

pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 

butir 

 

yang Terkait 

 

 

dengan bersekongkol adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun 

 

-

bahwa unsur 

 

 



 

 
 

7.5.3.

7.5.4.
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b. Secara terang-terangan maupun diam

melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan 

peserta lainnya; --------------------------------

c. Membandingkan dokumen tender sebelum 

penyerahan;--------------------------------

d. Menciptakan persaingan semu;

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi 

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 penyel

tender atau pihak terkait secara langsung maupun 

tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti 

tender dengan cara melawan hukum;

7.5.3. Majelis Komisi menilai pemilihan penempatan tenaga ahli 

di 4 (empat) paket yang dilakukan oleh Terlapor II, 

Terlapor III, dan Terlapor IV

dan Harga tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi 

menjadikan Terlapor II sebagai pemenang di Paket I dan 

Paket IV, Terlapor III sebagai pemenang di Paket II, dan 

Terlapor IV sebagai pemenang di Paket

dilakukan berdasarkan kemampuan personil maupun 

peralatan yang dimiliki oleh para calon pemenang; 

7.5.4. Majelis Komisi dapat memahami pengajuan harga 

penawaran Terlapor V di Paket III dan Paket IV yang 

melebihi HPS mengingat perbedaan waktu 

2012 saat pemecahan paket tender 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 

2012 hingga tahun 2015 saat tender dilaksanakan, HPS 

tersebut tidak mengalami koreksi. 

Saksi dari Terlapor V dalam persidangan menjelaskan 

alasan harga penawaran melebihi HPS karena setelah 
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terangan maupun diam-diam 

melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan 

---------------------------------------------  

Membandingkan dokumen tender sebelum 

--------------------------------------------------  

Menciptakan persaingan semu; ---------------------------  

Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya 

---------------------------------------------  

Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam 

rangka memenangkan peserta tender tertentu; ---------  

Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara 

tender atau pihak terkait secara langsung maupun 

tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti 

tender dengan cara melawan hukum;--------------------  

Majelis Komisi menilai pemilihan penempatan tenaga ahli 

di 4 (empat) paket yang dilakukan oleh Terlapor II, 

or III, dan Terlapor IV pada saat Klarifikasi Teknis 

tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi 

menjadikan Terlapor II sebagai pemenang di Paket I dan 

IV, Terlapor III sebagai pemenang di Paket II, dan 

Terlapor IV sebagai pemenang di Paket III. Hal tersebut 

dilakukan berdasarkan kemampuan personil maupun 

peralatan yang dimiliki oleh para calon pemenang;  -------  

Majelis Komisi dapat memahami pengajuan harga 

penawaran Terlapor V di Paket III dan Paket IV yang 

melebihi HPS mengingat perbedaan waktu dari tahun 

2012 saat pemecahan paket tender a quo ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 

2012 hingga tahun 2015 saat tender dilaksanakan, HPS 

tersebut tidak mengalami koreksi. Sesuai keterangan 

Saksi dari Terlapor V dalam persidangan menjelaskan 

alasan harga penawaran melebihi HPS karena setelah 

  

diam 

melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan 

 

Membandingkan dokumen tender sebelum 

 

 

terjadinya 

 

Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam 

 

enggara 

tender atau pihak terkait secara langsung maupun 

tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti 

 

Majelis Komisi menilai pemilihan penempatan tenaga ahli 

di 4 (empat) paket yang dilakukan oleh Terlapor II, 

pada saat Klarifikasi Teknis 

tidak serta merta sebagai bentuk fasilitasi 

menjadikan Terlapor II sebagai pemenang di Paket I dan 

IV, Terlapor III sebagai pemenang di Paket II, dan 

Hal tersebut 

dilakukan berdasarkan kemampuan personil maupun 

 

Majelis Komisi dapat memahami pengajuan harga 

penawaran Terlapor V di Paket III dan Paket IV yang 

dari tahun 

ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 

2012 hingga tahun 2015 saat tender dilaksanakan, HPS 

Sesuai keterangan 

Saksi dari Terlapor V dalam persidangan menjelaskan 

alasan harga penawaran melebihi HPS karena setelah 



 

7.5.5.
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aanwijzing dan peninjauan lapangan, dilakukan 

perhitungan. Terlapor V men

menjadi ready mix, lalu harga besi beton pada tahun 

2015/2016 mengalami kenaikan. Terkait kondisi di 

lapangan, karena pelebaran maka mendatangkan 

untuk mengaturnya dan juga tanah yang belum 

semuanya dibebaskan. Hal tersebut 

pada kenaikan harga bahan material dan peralatan yang 

ditawarkan serta keseluruhan total harga penawaran

sehingga Majelis Komisi menilai 

memasukkan penawaran pada 

dengan harga penawaran melebihi HPS; 

7.5.5. Bahwa berdasarkan uraian pa

Komisi menilai  tidak  ada koordinasi atau kerjasama 

antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

V dalam mengatur pemenang di keempat paket tender. 

Hal ini didukung oleh fakta-

a. Terlapor II dan Terlapor IV sama

untuk menempatkan tenaga ahli/personil inti di 

Paket III;  --------------------------------

b. Terlapor II melakukan sanggahan pada saat 

digugurkan evaluasi teknis, dimana keberatan 

tersebut tidak hanya mempermasalahkan mengenai 

nilai di bawah ambang batas/

juga mempermasalahkan posisi Terlapor II sebagai 

penawar terendah di Paket III. Hal tersebut sesuai 

dengan uraian pada butir 3.7. di atas dimana lelang 

dapat digagalkan jika sanggahan terbukti benar, 

sehingga Terlapor II di

persekongkolan karena sanggahannya berpotensi 

menggagalkan tender; 

c. Terlapor II memiliki 3 (tiga) tim personil tenaga 

ahli/personil inti dan 3 (tiga) set peralatan yang 
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dan peninjauan lapangan, dilakukan 

perhitungan. Terlapor V mendapat sub pekerjaan beton 

, lalu harga besi beton pada tahun 

15/2016 mengalami kenaikan. Terkait kondisi di 

lapangan, karena pelebaran maka mendatangkan cost

untuk mengaturnya dan juga tanah yang belum 

Hal tersebut di atas berpengaruh 

pada kenaikan harga bahan material dan peralatan yang 

kan serta keseluruhan total harga penawaran,

sehingga Majelis Komisi menilai wajar Terlapor V 

memasukkan penawaran pada Paket III dan Paket IV 

an harga penawaran melebihi HPS;  --------------------  

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.1., Majelis 

da koordinasi atau kerjasama 

antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

V dalam mengatur pemenang di keempat paket tender. 

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

Terlapor II dan Terlapor IV sama-sama memilih 

untuk menempatkan tenaga ahli/personil inti di 

----------------------------------------------------  

Terlapor II melakukan sanggahan pada saat 

digugurkan evaluasi teknis, dimana keberatan 

tersebut tidak hanya mempermasalahkan mengenai 

mbang batas/passing grade, namun 

juga mempermasalahkan posisi Terlapor II sebagai 

penawar terendah di Paket III. Hal tersebut sesuai 

dengan uraian pada butir 3.7. di atas dimana lelang 

dapat digagalkan jika sanggahan terbukti benar, 

sehingga Terlapor II dianggap tidak melakukan 

persekongkolan karena sanggahannya berpotensi 

menggagalkan tender;  ------------------------------------  

Terlapor II memiliki 3 (tiga) tim personil tenaga 

ahli/personil inti dan 3 (tiga) set peralatan yang 

 

dan peninjauan lapangan, dilakukan 

dapat sub pekerjaan beton 

, lalu harga besi beton pada tahun 

15/2016 mengalami kenaikan. Terkait kondisi di 

cost 

untuk mengaturnya dan juga tanah yang belum 

berpengaruh 

pada kenaikan harga bahan material dan peralatan yang 

, 

wajar Terlapor V 

IV 

 

da butir 4.1., Majelis 

da koordinasi atau kerjasama 

antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor 

V dalam mengatur pemenang di keempat paket tender. 

 

sama memilih 

untuk menempatkan tenaga ahli/personil inti di 

 

Terlapor II melakukan sanggahan pada saat 

digugurkan evaluasi teknis, dimana keberatan 

tersebut tidak hanya mempermasalahkan mengenai 

namun 

juga mempermasalahkan posisi Terlapor II sebagai 

penawar terendah di Paket III. Hal tersebut sesuai 

dengan uraian pada butir 3.7. di atas dimana lelang 

dapat digagalkan jika sanggahan terbukti benar, 

anggap tidak melakukan 

persekongkolan karena sanggahannya berpotensi 

 

Terlapor II memiliki 3 (tiga) tim personil tenaga 

ahli/personil inti dan 3 (tiga) set peralatan yang 



 

 
 

7.5.6.

7.5.7.

7.6. Bahwa dengan tidak 

Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur pasal selanjutnya.

8. Tentang Pertimbangan

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan 

Undang-Undang

Terlapor, Majelis Komisi 

kooperatif selama proses pemeriksaan

Terlapor V

menyulitkan bagi 

diperlukan untuk konfirmasi realisasi pekerjaannya.
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berbeda sehingga berpeluang untuk mengerjakan 3 

(tiga) paket pekerjaan pada waktu yang bersamaan.

7.5.6. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan 

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum 

butir 4 dan butir 5 serta butir 7.5.1. sampai dengan 

7.5.5., Majelis Komisi menilai 

Ahli/Personil Inti dan Peralatan

II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara membuat 

pernyataan pada Berita Acara Klarifikasi Teknis d

Harga, tidak serta merta dapat 

tindakan koordinasi antar Terlapor dan pemberian 

perlakuan dan/atau kesempatan eksklusif secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Terlapor I kepada 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang tender yang berakibat 

kepada persaingan usaha tidak sehat

penetapan pemenang. Sedangkan tindakan Terlapor V 

yang menawarkan harga melebihi HPS tidak serta merta 

dapat dianggap sebagai pihak yang ikut bersekongkol 

dalam perkara a quo;  --------------------------------

7.5.7. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol 

Terpenuhi. --------------------------------

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, maka 

Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur pasal selanjutnya.

Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan 

ndang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para 

, Majelis Komisi berpendapat para Terlapor 

kooperatif selama proses pemeriksaan 

Terlapor V pada saat pemeriksaan lapangan tidak hadir sehingga 

menyulitkan bagi Majelis Komisi mendapatkan keterangan yang 

diperlukan untuk konfirmasi realisasi pekerjaannya.
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berbeda sehingga berpeluang untuk mengerjakan 3 

rjaan pada waktu yang bersamaan.   

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan 

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum 

serta butir 7.5.1. sampai dengan 

Majelis Komisi menilai penempatan daftar Tenaga 

onil Inti dan Peralatan yang dilakukan Terlapor 

II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara membuat 

erita Acara Klarifikasi Teknis dan 

, tidak serta merta dapat membuktikan adanya 

koordinasi antar Terlapor dan pemberian 

lakuan dan/atau kesempatan eksklusif secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Terlapor I kepada 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang tender yang berakibat 

kepada persaingan usaha tidak sehat dalam hal 

etapan pemenang. Sedangkan tindakan Terlapor V 

yang menawarkan harga melebihi HPS tidak serta merta 

dapat dianggap sebagai pihak yang ikut bersekongkol 

-------------------------------------------  

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol Tidak

--------------------------------------------------------  

terpenuhinya unsur bersekongkol, maka 

Majelis Komisi tidak perlu menguraikan unsur pasal selanjutnya.   

Sebelum Memutus; -------------  

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan 

Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para 

para Terlapor telah bersikap 

 hanya saja Terlapor III dan 

pada saat pemeriksaan lapangan tidak hadir sehingga 

Majelis Komisi mendapatkan keterangan yang 

diperlukan untuk konfirmasi realisasi pekerjaannya. -----------------------  

  

berbeda sehingga berpeluang untuk mengerjakan 3 

 

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan 

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum 

serta butir 7.5.1. sampai dengan 

Tenaga 

erlapor 

II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara membuat 

an 

membuktikan adanya 

koordinasi antar Terlapor dan pemberian 

lakuan dan/atau kesempatan eksklusif secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Terlapor I kepada 

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang tender yang berakibat 

dalam hal 

etapan pemenang. Sedangkan tindakan Terlapor V 

yang menawarkan harga melebihi HPS tidak serta merta 

dapat dianggap sebagai pihak yang ikut bersekongkol 

 

Tidak 

 

terpenuhinya unsur bersekongkol, maka 

 

 

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan 

Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para 

telah bersikap 

dan 

pada saat pemeriksaan lapangan tidak hadir sehingga 

Majelis Komisi mendapatkan keterangan yang 

 



 

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

memberikan saran pertimbangan kepada:

9.1. Atasan yang berwenang 

kepada 

Layanan Pengadaan (ULP) 

Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

Banten

tugas dan kewajibannya seperti diuraikan pada butir 5 di atas

9.2. Gubernur Provinsi Banten (c.q.) Sek

Banten untuk m

Anggaran (

terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan 

melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara 

intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan 

pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan 

berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan

dalam Perpres Nomor 

2012 tentang 

2010 tentang 

berikut semua perubahannya dan juga semua peraturan yang 

berlaku

10. Tentang Diktum

Menimbang 

kesimpulan di atas, 

Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 
Menyatakan 

dan Terlapor V 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli d

Persaingan Usaha Tidak Sehat
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Rekomendasi Majelis Komisi;  

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

memberikan saran pertimbangan kepada:

Atasan yang berwenang supaya memberi

kepada POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi 

ekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

Banten selaku Terlapor I karena telah lalai 

tugas dan kewajibannya seperti diuraikan pada butir 5 di atas

Gubernur Provinsi Banten (c.q.) Sek

Banten untuk melakukan pembinaan 

Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (

terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan 

melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara 

intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan 

pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan 

kutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan

dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 

2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

berikut semua perubahannya dan juga semua peraturan yang 

berlaku. ----------------------------------------------------------------

Diktum Putusan dan Penutup; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, 

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang

Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

 
MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II

Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli d

Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------------------
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 -------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

memberikan saran pertimbangan kepada: ------------------------------------ 

supaya memberikan sanksi administratif 

POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Unit 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 

ekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

telah lalai dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya seperti diuraikan pada butir 5 di atas; ---  

Gubernur Provinsi Banten (c.q.) Sekretaris Daerah Provinsi 

elakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terlapor I 

terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan 

melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara 

intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan 

pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan 

kutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan

54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 

Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 

Barang dan/atau Jasa Pemerintah

berikut semua perubahannya dan juga semua peraturan yang 

--------------------------------------  

 -------------------------------------  

fakta, penilaian, analisis dan 

dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ------------------------------  

MEMUTUSKAN 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

melanggar Pasal 22 Undang-Undang

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

-----------------------------------------------------  

 

 

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

  

administratif 

, Unit 

5 

ekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi 

dalam menjalankan 

 

Provinsi 

Kuasa Pengguna 

, dan Terlapor I 

terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan 

melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara 

intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan 

pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan 

-

prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan 

Perpres Nomor 70 Tahun 

Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 

Barang dan/atau Jasa Pemerintah 

berikut semua perubahannya dan juga semua peraturan yang 

 

 

dan 

-

 

, 

ndang 

an 

 



 

 
 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi  pada hari 

terdiri dari Dinni Melanie, 

Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

masing-masing sebagai Anggota Majelis

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari 

17 Desember 2018 

M.E., sebagai Ketua Majelis

dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Majelis Komisi, dengan dibantu

S.H., dan Himawan Setiaji, S.H.

 

 

 

Anggota Majelis
 

 
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

 

 

 

R. Arif Yulianto, S.H.
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Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi  pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 

Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Ketua Majelis

Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

masing sebagai Anggota Majelis Komisi

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari 

2018 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra 

. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. masing

, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita

Himawan Setiaji, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi

ttd 

Dinni Melanie, S.H., M.E.
 

 
Anggota Majelis Komisi, 

ttd 

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. 

 

 
Dr. M

 
Panitera, 

ttd 

Rosanna Sarita, S.H.

ttd 
 

R. Arif Yulianto, S.H. 
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Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

2018 oleh Majelis Komisi yang 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. 

. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Komisi dan dibacakan di muka 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., 

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., 

masing-masing sebagai Anggota 

Rosanna Sarita, S.H., R. Arif Yulianto, 

masing sebagai Panitera.  

Komisi, 

Dinni Melanie, S.H., M.E. 

 
Anggota Majelis Komisi, 

ttd 

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

, S.H. 

ttd 
 

Himawan Setiaji, S.H. 

  

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

oleh Majelis Komisi yang 

Dr. Drs. 

. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. 

dan dibacakan di muka 

gal 

Dinni Melanie, S.H., 

Setiawan, M.M., Ph.D., 

masing sebagai Anggota 

R. Arif Yulianto, 

. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. 


