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P U T U S A N 

 Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya 

disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Subsidi 

Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009, 

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

1. PT Samudrajaya Niaga Perkasa, dengan alamat kantor di Jl. Semut Kali No. 12-12 A 

Surabaya, selanjutnya disebut Terlapor I; -------------------------------------------------------  

2. PT. Inti Samudera Abdi Nusantara, dengan alamat kantor di Jl. Trikora Rufei, 

Sorong, Papua, selanjutnya disebut Terlapor II; ------------------------------------------------  

3. Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 

Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 Departemen Perhubungan Direktorat 

Perhubungan Laut, dengan alamat kantor di Administratur Pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya, Jl. Kalimas Baru 194 Surabaya, selanjutnya disebut Terlapor III; --------------  

 

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

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

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

Setelah membaca keterangan para Terlapor; -----------------------------------------------------  

Setelah membaca keterangan para Saksi; ---------------------------------------------------------  

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; ----------------------------------  

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ---------------------------------------  

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -------------------  

Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Terlapor; ---------------------------------------  

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender 

Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya 

Tahun Anggaran 2009; ------------------------------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, 

maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas; ------------------------  
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3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi 

menerbitkan Penetapan Nomor 85/KPPU/PEN/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009, untuk melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan            

25 September 2009 (vide bukti A1); ---------------------------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif 

menerbitkan Surat Tugas Nomor 835/SET/DE/ST/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 

yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009 (vide bukti A2); -----------------------------  

5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan persekongkolan  dalam 

Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan 

Surabaya Tahun Anggaran 2009 (vide bukti A12); ----------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim 

Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan 

dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A12); --------------------------------  

7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 120/KPPU/PEN/IX/2009 tanggal 28 September 

2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009 terhitung sejak 

tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 (vide bukti A13); 

8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal 

menerbitkan Surat Tugas Nomor 977.1/SJ/ST/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang 

menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009 (vide bukti A14); --------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, 

Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi; -----------  

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta 

mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan ; -------------------------  

11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: (vide bukti A39)  -------------------------  

11.1 Obyek Tender --------------------------------------------------------------------------------  

Obyek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis 

Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009; ----------------------------   

11.2 Pagu Anggaran; -----------------------------------------------------------------------------------  

Nilai Tender adalah sebesar Rp. 5. 051.038.000,- dengan sumber dana APBN; ---  
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11.3 Kronologis Tender; -------------------------------------------------------------------------------  

11.3.1 Tanggal 31 Desember 2008, Panitia Tender mengumumkan tender ini 

di SKH Media Indonesia dan SKH Harian Bangsa dengan ketentuan 

sistem pascakualifikasi satu sampul; ------------------------------------------  

11.3.2 Tanggal 5 s/d 13 Januari 2009, Panitia Tender memberi kesempatan 

dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (RKS) ; --  

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panitia Tender menerima peserta yang 

mendaftar dan mengambil dokumen sebanyak 4 (empat) perusahaan, 

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

11.3.2.1. PT Halmahera Nusantara Line;  ----------------------------------  

11.3.2.2. PT Sumekar;  --------------------------------------------------------  

11.3.2.3. PT Samudrajaya Niaga Perkasa;  ---------------------------------  

11.3.2.4. PT Inti Samudera Abdi Nusantara.  ------------------------------  

11.3.3 Tanggal 13 Januari 2009, Panitia Tender melakukan aanwijzing yang 

diikuti oleh 3 (tiga) peserta/ perusahaan yaitu:  ------------------------------  

11.3.3.1. PT Sumekar;  --------------------------------------------------------  

11.3.3.2. PT Samudrajaya Niaga Perkasa;  ---------------------------------  

11.3.3.3. PT Inti Samudera Abdi Nusantara.  ------------------------------  

Pada saat aanwijzing dijelaskan bahwa nilai pekerjaan adalah sebesar 

Rp 5.051.038.000,- (lima milyar lima puluh satu juta tiga puluh 

delapan ribu rupiah) atau sebesar Rp 13.836.600,-/ hari (tiga belas juta 

delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah/ hari); --------------  

11.3.4 Tanggal 15 Januari 2009, Panitia Tender melakukan Pembukaan 

Dokumen Penawaran, dengan hasil sebagai berikut: ------------------------  

No Peserta 
Harga Penawaran 

(Rp/hari) 
Keterangan 

1 
PT Sumekar 13.283.502 Kekurangan surat pengukuhan 

Perusahaan Kena Pajak (PKP) 

2 
PT Samudrajaya Niaga 

Perkasa 

13.700.500 Lengkap 

3 
PT Inti Samudera Abdi 

Nusantara 

13.829.800 Kekurangan dokumen pajak, 

dukungan bank, dan PKP 
 

11.3.5 Pada tanggal 16 Januari 2009, Panitia Tender melakukan evaluasi 

dokumen penawaran (data administrasi, data teknis dan data penawaran 

harga) dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut: ----------------------------  

No Peserta Hasil Evaluasi Ket 

Adm Teknis Kawajaran Harga 

1 PT Sumekar Tidak 

Memenuhi 

Persyaratan 

- Wajar Gugur 

2 PT Inti Samudera Abdi Tidak - Wajar Gugur 
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Nusantara Memenuhi 

Persyaratan 

3 PT Samudrajaya Niaga 

Perkasa 

Memenuhi Memenuhi Wajar Lulus 

Secara rinci, alasan gugurnya PT Sumekar dan PT Inti Samudera Abdi 

Nusantara adalah sebagai beikut:  --------------------------------------------------  

No Peserta Ket 

1 PT Sumekar  Tidak terdapat rekaman surat pengukuhan Perusahaan 

Kena Pajak (PKP); 

2 PT Inti Samudera 

Abdi Nusantara 
 Tidak terdapat tanda pelunasan kewajiban pajak tahun 

terakhir (SPT/PPh); 

 Tidak memiliki Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau 

Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan 

terakhir; 

 Tidak terdapat rekaman surat pengukuhan Perusahaan 

Kena Pajak (PKP); 

 Tidak terdapat surat keterangan dukungan keuangan 

dari Bank Umum. 

11.3.6 Tanggal 19 Januari 2009, Panitia Tender mengajukan usulan penetapan 

pemenang yaitu PT Samudrajaya Niaga Perkasa dengan Harga 

Subsidi/hari : Rp 13.700.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu lima 

ratus rupiah).  ----------------------------------------------------------------------  

11.3.7 Tanggal 19 Januari 2009, Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan 

Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis R-10 Pangkalan Surabaya Tahun 

Anggaran 2009 menetapkan PT Samudrajaya Niaga Perkasa sebagai 

pemenang tender.  ----------------------------------------------------------------  

11.3.8 Tanggal 21 Januari 2009, PT Sumekar mengajukan sanggahan atas 

hasil penetapan pemenang tender  Pekerjaan Subsidi Pengoperasian 

Kapal Perintis R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009.  -------  

11.4 Tentang Rute Perintis (Rute R-10)  ---------------------------------------------------------  

11.4.1 Secara umum rute perintis dimaksudkan untuk tersedianya sarana dan 

prasarana perhubungan dengan kapasitas dan kualitas yang memadai.  -----  

11.4.2 Rute R-10 merupakan rute kapal perintis yang menghubungkan pulau-

pulau terpencil dengan pulau besar terdekat yang meliputi trayek  

Surabaya-150-Masalembo-40-Keramaian-153-Kalianget-30-Sapudi-

62-Kangean-65-Pagerungan Besar-15-Sapeken-120-Tg. Wangi, PP.  ---   

11.4.3 Kapal yang digunakan dalam rute R-10 adalah KM Amukti Palapa yang 

merupakan kapal milik negara.  ----------------------------------------------------  

11.4.4 Jarak rute R-10 adalah 1270 mil dengan lama pelayaran per voyage 13 

hari.   -------------------------------------------------------------------------------  

11.4.5 Rute perintis ini sebenarnya tidak menarik bagi perusahaan pelayaran 

swasta karena selain tidak menawarkan keuntungan yang besar juga 

memiliki tingkat resiko usaha yang cukup besar. Oleh karena itu 
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pemerintah memberikan bantuan subsidi dalam pengoperasian kapal. 

Pemerintah menyediakan kapal yang layak laut dan operasionalnya 

diserahkan kepada pihak pelayaran swasta dengan cara tender.  -------------  

11.5 Tentang Pengumuman Tender  --------------------------------------------------------------  

11.5.1 Panitia mengumumkan pelelangan pekerjaan subsidi pengoperasian 

kapal perintis trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009  

pada tanggal 31 Desember 2008.  ----------------------------------------------  

11.5.2 Iklan pengumuman pelelangan tersebut tidak mencantumkan pagu 

anggaran untuk pekerjaan yang akan di tenderkan. Panitia hanya 

mencantumkan persyaratan peserta  tender yang boleh mendaftar.  ------  

11.5.3 Panitia tidak mencantumkan nilai tender pada pengumuman karena  

hanya mencontoh pengumuman tender lain yang tidak mencantumkan 

pagu anggaran.   ------------------------------------------------------------------  

11.5.4 Berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB II huruf A. 

1.a.2. yang menyatakan bahwa pengumuman tender memuat sekurang-

kurangnya antara lain perkiraan nilai pekerjaan.  ----------------------------  

11.6 Tentang Harga Perkiraan Sendiri  ----------------------------------------------------------  

11.6.1 Panitia dalam pengumuman lelang tidak mencantumkan pagu anggaran 

dari tender ini. Pagu anggaran sebesar Rp. 5.051.038.000,- (lima milyar 

lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah) disampaikan 

kepada peserta tender pada saat aanwijzing.  ---------------------------------  

11.6.2 Pada saat aanwijzing berlangsung, Panitia tidak menyampaikan HPS 

kepada seluruh peserta tender karena HPS tender ini belum disusun 

oleh Panitia.  -----------------------------------------------------------------------   

11.6.3 Panitia menyusun HPS setelah proses aanwijzing selesai. Alasan 

Panitia menyusun HPS setelah aawijzing karena menunggu pengumuman 

tentang perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). HPS yang 

disahkan oleh Panitia adalah sebesar Rp 13.836.600,- (tiga belas juta 

delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).  -----------------------  

11.7 Tentang Evaluasi Tender  ---------------------------------------------------------------------  

11.7.1 Panitia melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 3 

(tiga) dokumen penawaran peserta tender dengan sistem gugur. Peserta 

yang tidak lolos tahapan evaluasi administrasi tidak dilakukan evaluasi 

teknis dan harga.  ----------------------------------------------------------------------     

11.7.2 PT Sumekar tidak lolos evaluasi administrasi dan tidak dilakukan evaluasi 

teknis dan harga. PT Sumekar tidak lolos evaluasi administrasi karena 

dalam dokumen tidak melampirkan dokumen Perusahan Kena Pajak 
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(PKP) yang dipersyaratkan dalam lampiran RKS. Meskipun dalam 

evaluasi administrasi, kriteria penilaian hanya terhadap NPWP perusahaan 

yang dilengkapi dengan tanda pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir 

(SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 

21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.  ---------  

11.7.3 PT Inti Samudera Abdi Nusantara tidak lolos evaluasi administrasi karena 

tidak melampirkan tanda pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir, 

laporan bulanan PPh Pasal 25, Pasal 21, Pasal 23 atau PPn 3 (tiga) bulan 

terakhir dan Perusahaan Kena Pajak.  ---------------------------------------------  

11.7.4 Dalam RKS dinyatakan bahwa dalam data administrasi melampirkan 

rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang dilengkapi 

dengan tanda pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta 

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir. Tidak ada persyaratan untuk 

melampirkan Perusahaan Kena Pajak (PKP).  -----------------------------------  

11.7.5 Dalam Lampiran 3 RKS, tidak ada persyaratan untuk melampirkan 

laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir dalam dokumen penawaran.  --------------  

11.7.6 Panitia tidak menerapkan aturan yang jelas dalam melakukan  evaluasi 

terhadap dokumen peserta tender.  -------------------------------------------------  

11.8 Tentang Pemenang Tender  -------------------------------------------------------------------  

11.8.1 PT Samudrajaya Niaga Perkasa adalah pemenang untuk tender 

pengoperasian Kapal Perintis R-10 Pangkalan Surabaya sejak tahun 2005.  

11.8.2 Berdasarkan keterangan PT Samudrajaya Niaga Perkasa dan Panitia 

Tender, faktor yang menyebabkan PT Samudrajaya Niaga Perkasa selalu 

menjadi pemenang tender sejak tahun 2005 adalah PT Samudrajaya Niaga 

Perkasa selalu memenuhi seluruh persyaratan dalam tender.  -----------------  

11.8.3 Berdasarkan keterangan PT Samudrajaya Niaga Perkasa, pengoperasian 

pada tahun 2008 mengalami kerugian sebesar Rp 600.000.000,- (enam 

ratus juta rupiah) karena terkait dengan kenaikan BBM. Pada tahun 2009 

ini kapal harus masuk dok dan memerlukan banyak biaya sehingga PT 

Samudrajaya Niaga Perkasa berusaha  untuk bisa menang tender pada 

tahun 2010.   ---------------------------------------------------------------------------  

11.9 Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran  ---------------------------------------------  

11.9.1 Terdapat persesuaian dokumen penawaran antara PT Samudrajaya 

Niaga Perkasa dengan PT Inti Samudera Abdi Nusantara yang terdapat 

pada:  ------------------------------------------------------------------------------  
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11.9.1.1. Format Laporan Keuangan Perusahaan;  ------------------------  

11.9.1.2. Format rencana anggaran dan biaya pendapatan kapal 1 

(satu) tahun operasi.  ------------------------------------------------  

11.9.2 Format laporan keuangan perusahaan tidak distandarkan oleh Panitia 

Tender seharusnya masing-masing perusahaan berbeda satu sama lain.   

11.9.3 Format dokumen rencana anggaran dan biaya pendapatan kapal 1 

(satu) tahun operasi sudah distandarkan oleh Panitia tender seharusnya 

tidak ada kesamaan isi dari angka-angka yang dimasukkan.  --------------  

11.10 Tentang Keikutsertaan PT Inti Samudera Abdi Nusantara  ---------------------  

11.10.1 Bahwa keikutsertaan PT Inti Samudera Abdi Nusantara dalam tender 

Pekerjaan Subsidi Pengoperasian kapal Perintis R-10 Pangkalan 

Surabaya Tahun Anggaran 2009 diwakilli oleh Sdri. Widowati.  ---------  

11.10.2 Seluruh proses tender dan penyusunan dokumen penawaran dilakukan 

oleh Sdri. Widowati.  ------------------------------------------------------------  

11.10.3 Sdri. Widowati telah menandatangani surat-surat tertanda direktur 

perusahaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT Inti Samudera 

Abdi Nusantara yang seharusnya ditandatangani oleh Direktur.  ---------  

11.10.4 Saudari Widowati dahulu pernah bekerja di PT Karunia Utama Asia 

Timur yang dimiliki oleh adik Direktur Utama PT Samudrajaya Niaga 

Perkasa. Saudari Widowati pernah bekerja di PT Fajar Indah Tirta 

Abadi bersama dengan istri Direktur Utama  PT Inti Samudera Abdi 

Nusantara.  -------------------------------------------------------------------------   

11.11 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan 

11.11.1 Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PT Samudrajaya Niaga 

Perkasa sejak 14 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 

dengan frekuensi 25 voyage.  ---------------------------------------------------  

11.11.2 Bahwa dalam kontrak tersebut mengatur pada pokoknya sebagai 

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

11.11.2.1. Trayek R-10 yang meliputi: Surabaya-150-Masalembo-40-

Keramaian-153-Kalianget-30-Sapudi-62-Kangean-65-

Pagerungan Besar-15-Sapeken-120-Tg. Wangi, PP.  ----------  

11.11.2.2. Lama waktu pelayaran maksimal dalam 1 (satu) voyage 

selama 13 hari.  ------------------------------------------------------  

11.11.2.3. Harga kontrak atas dasar lumpsum dan tetap selama 321 

hari: Rp. 4.397.860.500 (empat milyar tiga ratus sembilan 

puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus 

rupiah) atau dengan biaya subsidi operasional kapal perhari 
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sebesar Rp. 13.700.500 (tiga belas juta tujuh ratus ribu lima 

ratus rupiah).  --------------------------------------------------------  

11.11.3 Bahwa dalam prakteknya, PT Samudrajaya Niaga Perkasa harus 

menanggung biaya pemeliharaan termasuk docking kapal yang 

biayanya sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);  ----------  

11.11.4 Bahwa docking seharusnya dilakukan pada tanggal 16 November 2009 

tetapi karena mengantri maka docking tidak dapat dilakukan sesuai 

jadwal. Pelaksanaan docking yang tidak sesuai jadwal dan PT 

Samudrajaya Niaga Perkasa terlambat menyediakan kapal pengganti 

sehingga selama beberapa waktu terjadi kekosongan pelayanan rute R-

10;  ----------------------------------------------------------------------------------    

11.11.5 Bahwa Bahwa atas keterlambatan tersebut, Panitia Tender mengenakan 

denda terhadap PT Samudrajaya Niaga Perkasa.  ---------------------------  

11.12 Analisis Fakta  ------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Tim Pemeriksa menilai 

adanya dugaan persekongkolan horisontal dan vertikal sebagaimana diuraikan 

sebagai berikut:    

11.12.1 Persekongkolan Horizontal  ---------------------------------------------------------  

11.12.1.1. Dilakukan oleh PT Samudrajaya Niaga Perkasa dengan PT 

Inti Samudera Abdi Nusantara yang terbukti dari 

persesuaian dokumen penawaran pada rencana anggaran 

dan biaya pendapatan kapal 1 (satu) tahun operasi dan 

laporan keuangan perusahaan. Fakta tersebut menunjukan 

bahwa dokumen penawaran PT Samudrajaya Niaga Perkasa 

dengan PT Inti Samudera Abdi Nusantara dipersiapkan oleh 

pihak yang sama atau disusun secara bersama-sama atau 

setidak-tidaknya kedua perusahaan tersebut melakukan 

koordinasi untuk dalam proses penyusunan dokumen 

penawaran tersebut.  ------------------------------------------------  

11.12.1.2. Selain itu, fakta terkait dengan keikutsertaan PT Inti Samudera 

Abdi Nusantara menunjukkan ketidakseriusan dalam 

mengikuti tender dimana dalam seluruh proses tender hanya 

dikuasakan kepada pihak yang tidak memiliki pengalaman 

atau kompetensi yang cukup dalam bidang yang ditenderkan. 

Selain itu, PT Inti Samudera Abdi Nusantara juga tidak secara 

serius dalam memenuhi kelengkapan dokumen yang 

dipersyaratkan dalam tender.  -----------------------------------------  
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11.12.1.3. Atas dasar hal tersebut, Tim Pemeriksa menilai bahwa 

tindakan  PT Samudrajaya Niaga Perkasa dengan PT Inti 

Samudera Abdi Nusantara dapat dikategorikan sebagai 

tindakan persaingan semu.  ----------------------------------------  

11.12.2 Persekongkolan Vertikal  ------------------------------------------------------------  

11.12.2.1. dilakukan oleh Panitia Tender yang secara tidak langsung 

telah menfasilitasi PT Samudrajaya Niaga Perkasa menjadi 

pemenang tender dengan cara tidak membuat pengumuman 

tender secara jelas, tidak membuat persyaratan tender secara 

jelas, serta tidak mempersiapkan proses tender secara tepat. 

11.12.2.2. Bahwa atas tindakan tersebut, sangat menguntungkan PT 

Samudrajaya Niaga Perkasa selaku perusahaan incumbent 

yang telah mengerjakan dan memenangkan tender tersebut 

sejak tahun 2005.  -------------------------------------------------------  

11.12.2.3. Atas dasar, fakta tersebut maka Tim Pemeriksa menilai bahwa 

Panitia Tender secara tidak langsung melakukan 

persekongkolan vertikal dengan menciptakan kondisi yang 

menguntungkan PT Samudrajaya Niaga Perkasa sehingga 

dapat menjadi pemenang tender.  ---------------------------------  

11.13 Kesimpulan: ----------------------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan  analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan, 

Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran 

Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Pekerjaan Subsidi 

Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 

2009.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa 

merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi; --------  

13. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 154/KPPU/PEN/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang 

Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Desember 

2009 sampai dengan 4 Februari 2010 (vide bukti A41); ----------------------------------------  

14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 277/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis 

Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2009 (vide bukti A42); ----------------------------------  
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15. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, 

maka Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1426/SJ/ST/XII/2009 

tanggal 22 Desember 2009 (vide bukti A43); ----------------------------------------------------  

16. Menimbang pada tanggal 25 Januari 2010, Terlapor III menyampaikan secara tertulis 

Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti A53); ---------------------------------------------------  

16.1 Bahwa Terlapor III menyatakan Terlapor III diduga bersekongkol adalah tidak 

benar, karena semua peserta tender memperoleh hak yang sama, baik dalam 

pendaftaran, pengambilan dokumen lelang (RKS), aanwijzing, pemasukan 

dokumen penawaran sampai pembukaan dokumen penawaran; ----------------------  

16.2 Peserta lelang telah memperoleh kesempatan untuk mempelajari dan memahami 

isi RKS dari sejak pengambilan dokumen lelang sampai aanwijzing, sehingga 

seandainya ada yang perlu diperbaiki/dirubah dapat disampaikan dan dibahas 

pada saat aanwijzing. Jadi Terlapor III telah memberikan kesempatan yang 

sebesar-besarnya pada saat aanwijzing tanpa ada hal-hal yang dirahasiakan, 

sehingga jika ada hal-hal yang kurang jelas  dalam RKS dapat ditanyakan dan 

dibahas pada saat aanwijzing tersebut; ---------------------------------------------------  

16.3 Nominal pagu tidak tercantum dalam pengumuman memang benar, karena 

Terlapor III mengikuti contoh yang sudah ada, namun nominal/pagu dana 

tersebut telah disampaikan pada saat aanwijzing, sehingga peserta lelang yang 

hadir di aanwijzing dapat mengetahui besaran/nominal/pagu dananya. Jadi tidak 

ada sama sekali niatan Terlaor III untuk merahasiakannya.  --------------------------  

16.4 Bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan diantara peserta tender untuk 

memenangkan tender, Terlapor III tidak punya hak untuk mencampuri maupun 

mempengaruhi urusan-urusan dalam perusahaan-perusahaan peserta tender 

tersebut, karena tugas Terlapor III terutama hanya memproses 

pengadaan/pelelangan kemudian mengusulkan calon pemenang untuk ditetapkan 

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jadi yang menetapkan pemenang lelang 

adalah PPK atas usulan Terlapor III berdasarkan hasil dari proses 

pengadaan/pelelangan tersebut.  -----------------------------------------------------------  

16.5 Memang benar HPS disusun oleh Terlapor III setelah aanwijzing. Hal ini 

dikarenakan Terlapor III menunggu kepastian adanya perubahan harga BBM 

dari pemerintah. Aanwijzing dilaksanakan tanggal 13 Januari 2009, sedangkan 

adanya perubahan harga BBM dari pemerintah 15 Januari 2009, namun 

sebenarnya peserta lelang tidak bingung dalam memperkirakan perhitungan 

HPSnya, karena HPS tidak terlalu jauh nilainya dari nominal/pagu dananya 
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dibagi jumlah hari  dalam 1 (satu) tahun (365 hari) sehingga sebenarnya tanpa 

HPS pun peserta tender sudah bisa menghitung nilia subsidi tersebut. --------------  

16.6 Bahwa lampiran-lampiran di RKS merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan dokumen dalam RKS (telah pernah kami konsultasikan di 

Ditjen Perhubungan Laut), jadi antara RKS dengan lampiran-lampirannya saling 

melengkapi, sehingga dalam mengevaluasinya juga harus disesuaikan. ------------  

16.7 Bahwa kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dikarenakan 

adanya kenaikan harga BBM tahun 2008 pada saat pelaksanaan pekerjaan belum 

selesai, namun sekitar Desember 2009 pemerintah telah membayar eskalasi 

akibat kenaikan harga BBM tersebut kepada para operator, sehingga Terlapor I 

sudah tidak mengalami kerugian lagi dan harus melaksanakan docking untuk 

tahun 2009, karena biaya docking sudah termasuk dalam komponen biaya 

perawatan kapal yang dibayarkan pada saat penagihan, maka Terelapor I sudah 

tidak bisa mengajukan alasan-alasan lagi untuk menangguhkan docking, apalagi 

kapal utamanya kapal milik negara, jadi docking wajib dilaksankan karena 

merupakan salah satu bagian dari perawatan kapal.  -----------------------------------  

16.8 Bahwa Terlapor I berusaha untuk bisa memenangkan tender pada tahun 2010. 

hal itu boleh-boleh saja, namun tetap harus melalui proses dan ketentuan yang 

berlaku (tetap melalui proses pelelangan).  ----------------------------------------------   

16.9 Karena kapal utama untuk trayek R-10 Pangkalan Surabaya adalah kapal milik 

negara (KM Amukti Palapa), maka di dalam RABnya ada beberapa hal memang 

sama isinya, karena tidak semua peseta tender pernah mengoperasikan KM 

Amukti Palapa sebagai kapal milik negara, sehingga tidak semua peserta tender 

juga mengetahui spesifikasi kapal tersebut, kecuali bila kapal utamanya milik 

swasta maka spesifikasi kapal yang ditawarkan adalah kapal-kapal masing-

masing peserta tender, sehingga RAB masing-masing peserta tender juga 

berbeda, yang sama hanya bentuk formatnya.  ------------------------------------------  

16.10 Pelaksanaan docking kapal memang merupakan kewajiban dari operator 

(Terlapor I), karena biaya subsidi yang dibayarkan sudah termasuk pula biaya 

perawatan kapal. Yang termasuk biaya perawatan  kapal antara lain : 

equipment/stores/spare part, floating, repair dan docking, running repair. 

Ketentuan tersebut tercantum didalam buku pedoman dari Ditjen Perhubungan 

Laut yang diperoleh /dibagikan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

setiap tahunnya (seluruh operator angkutan laut perintis diundang juga). Jadi 

Terlapor I bukan hanya harus menanggung biaya pemeliharaan (termasuk 

docking), tapi sudah merupakan kewajiban, karena setiap penagihan subsidi 
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yang dibayarkan oleh pemerintah kepada operator sudah termasuk biaya 

perawatan kapal.  ----------------------------------------------------------------------------  

16.11 Bahwa yang mengenakan denda bukan Terlapor III, tapi pihak KPA/PPK karena 

tugas Terlapor III hanya memproses pelelangan sampai dengan mengusulkan 

calon pemenang lelang kepada PPK, dan untuk selanjutnya adalah kewenangan 

KPA/PPK termasuk pengenaan denda.  --------------------------------------------------  

16.12 Bahwa Terlapor III tidak pernah mencampuri segala urusan dalam perusahaan-

perusahaan peserta tender, karena Terlapor III independen jadi tidak bisa 

dipengaruhi oleh siapapun apalagi mempengaruhi perusahaan peserta tender.  ----  

16.13 Bahwa Terlapor III tidak pernah membatasi jumlah peserta tender dan tidak 

melakukan persekongkolan dengan peserta tender tertentu, karena :  ---------------  

16.13.1.1. Terlapor III mengumumkan pelelangan secara terbuka di koran 

nasional (Media Indonesia) maupun di koran daerah (Harian Bangsa). 

16.13.1.2. Terlapor III mendaftar terhadap semua peserta tender yang telah 

lengkap syarat pendaftarannya dan sekaligus memberikan dokumen 

lelang (RKS).   

16.13.1.3. Meskipun nominal/pagu dana tidak tercantum dalam pengumuman, 

namun tetap disampaikan pada saat aanwijzing. 

16.13.1.4. HPS tidak disampaikan pada saat aanwijzing (tanggal 13 Januari 

2009), karena Terlapor III menunggu perubahan harga BBM dari 

pemerintah tanggal 15 Januari 2009, sehingga HPS disusun oleh 

Terlapor III pada tanggal 15 Januari 2009. 

16.13.1.5. Terlapor III memproses pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam 

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, dimulai dari 

pengumuman pelelangan hingga pengusulan calon pemenang lelang 

kepada PPK; --------------------------------------------------------------------   

17. Menimbang pada tanggal 26 Agustus 2009, Terlapor I menyampaikan secara tertulis 

Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti A54); ---------------------------------------------------  

17.1 Bahwa benar. Terlapor I adalah pelaku usaha sebagaimana lingkup definisi 

dalam Pasal 1 angka 5 tentang definisi pelaku usaha dalam Undang-undang No. 

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

17.2 Bahwa Terlapor I telah bersikap atau setidak-tidaknya berupaya untuk bersikap 

kooperatif di dalam setiap proses pemeriksaan yang dilaksanakan di KPPU, baik 

yang diadakan di Jakarta maupun di Surabaya.  ----------------------------------------  

17.3 Bahwa mengenai definisi dari kesimpulan Tim Investigator KPPU tentang 

pengertian persekongkolan tendr dalam perkara ini, menurut analisa kami 
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perkara ini hanya mencakup pengertian persekongkolan dalam dimensi 

horisontal atau setidak-tidaknya tidak mencakup persekongkolan secara vertikal. 

Dan apabila persekongkolam horisontal dijadikan permasalahan dalam perkara 

ini, seharusnya Tim Investigator juga memasukkan para pelaku usaha/peserta 

tender yang lain dalam perkara ini sebagai bagian dari “Pihak lain”, sehingga 

unsur pihak lain seperti yang diamanatkan dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 dapat terpenuhi.  --------------------------------------------------------------  

17.4 Bahwa dalam perkara ini Tim investigator KPPU tidak menyebutkan secara 

jelas siapa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini sebagaimana 

dalam uraian pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sehingga kesimpulan 

dan dugaan adanya persekongkolan horizontal maupun vertikal menajdi kabur 

(obcuur libel) dan tidak jelas karen akurangnya pihaknya, oleh karena itu kami 

berpendapat bahwa kasus persekongkolan dalam tender pelaksanaan pekerjaan 

subsidi pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun 

Anggaran 2009 adalah bukan kasus persaingan usaha atau setidak-tidaknya 

bukan perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999.   

17.5 Bahwa berkaitan dengan bantahan kami tersebut di atas, maka mengenai unsur 

bersekongkol dengan pihak lain adalah tidak terbukti atau setidak-tidaknya tidak 

terpenuhi dalam kaitanny adengan keikutsertaan Terlapor I sebagai peserta 

tender dan dinyatakan sebagai pemenang tender, sebagaimana dalam surat 

Terlapor III Nomor AT.554/01/05/AD.SBA tertanggal 19 Januari 2009 dan surat 

pengumuman penetapan pemenang Nomor: AT.554/01/07/AD.SBA’2009 

tanggal 19 Januari 2009.  -------------------------------------------------------------------  

17.6 Bahwa mengenai dugaan adanya kemiripan atau persesuaian dalam 

penyampaian dokumen Terlapor II. Dan juga dalam kesimpulan Tim 

Investigator juga menduga bahwa dokumen tersebut dipersiapkan dan disusun 

oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya para Terlapor I dan II melakukan 

koordinasi dalam proses penyusunan dokumen tersebut, adalah tidak benar, 

bahwa berdasarkan kesaksian  dan keterangan dari \yohanes pada proses 

pemeriksaan di KPPU, telah menjelaskan bahwa yang menyusun  dan 

mempersiapkan dokumen penawaran tender Terlapor I adalah dirinya sendiri 

dalam kedudukannya sebagai Kepala Cabang Terlapor I. Namun apabila 

menurut penilaian Tim Investigator KPPU tentang adanya kemiripan dokumen 

atau persesuaian dalam dokumen penawaran tender tersebut, itu bukanlah 

kesengajaan atau rekayasa dari kami Terlapor I dengan para pihak peserta tender 

yang lain (Terlapor II).  ---------------------------------------------------------------------  
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17.7 Bahwa meskipun pernyataan Tim investigator KPPU dalam kesimpulannya 

tentang adanya sangkaan persekongkolan horizontal maupun vertikal, yang 

notabene tidak relevan dalam perkara ini sebagaimana telah kami jelaskan di 

atas, namun demikian kami menegaskan bahwa kami tidak pernah melakukan 

tindakan apapun yang dapat dikategorikan sebagai tindakan adanya 

persekongkolan baik horizontal maupun vertikal.  -------------------------------------  

17.8 Bahwa tender tersebut dimenangkan oleh Terlapor I, karena Terlapor I telah 

memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam proses tender sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang berlaku.  ------------------------------------------------------  

17.9 Bahwa kesimpulan Tim investigator pada huruf A angka 2 yang menyatakan 

bahwa Terlapor II tidak sungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengikuti 

tender, karenadalam proses tender tersebut Terlapor II hanya dikuasakan kepada 

orang yang tidak memiliki kemampuan dan hanya dikuasakan kepada orang 

yang tidak memiliki kemampuan dan kompetensi. Terhadap kesimpulan Tim 

Investigator tersebut kami tidak sependapat karena pernyataan tersebut bertolak 

belakang dengan hasil investigasi atau pemeriksaan Tim Pemberkasan KPPU, 

bahwa dalam dokumen pemberkasan halaman 9 angka 11, menyebutkan bahwa 

pada proses klarifikasi Direktur Terlapor II tidak memahami proses tender dan 

tidak mengetahui hal-hal teknis mengenai perusahaannya sendiri, sehingga 

menunjuk seorang kuasa yaitu Sdri. Widowati. Maka menurut pendapat kami 

pemberian kuasa tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku.  --------------------  

17.10 Bahwa terhadap kesimpulan dan dugaan persekongkolan yang dituduhkan oleh 

Tim Investigator KPPU dan mendudukan kami sebagai Terlapor I dalam perkara 

ini, adalah tidak tepat dankami Terlapor I menolak, karena kesimpulan dan 

dugaan Tim |Investigator KPPU tidak didasarkan pada bukti-bukti yang faktual 

dan akurat, akan tetapi lebh didasarkan kepada asumsi-asumsi yang berlebihan 

tanpa dasar dan hanya merupakan suatu interpretasi subjektif, oleh karenanya 

kesimpulan Tim Investigator KPPU mohon tidak dipertimbangkan dalam 

perkara ini.  -----------------------------------------------------------------------------------  

17.11 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami 

menegaskan bahwa tidak ada tindakan apapun yang kami lakukan baik sebelum, 

selama, maupun setelah proses tender bersekongkol dengan pihak lain yang 

dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, baik dalam bentuk perlakuan 

istimewa yang kami dapatkan maupun perbuatan tidak jujur yang kami lakukan.  

17.12 Terhadap alat-alat bukti yang digunakan oleh Tim Investigator dalam menyusun 

kesimpulannya dalam perkara ini, kami menyampaikan bahwa keterangan dari 

para  Terlapor dan saksi yang diperoleh Tim Pemeriksa/atau Majelis Komisi 
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tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam rangka pemenuhan unsur 

pasal yang diterapkan atau disangkakan terhadap dugaan adanya persekongkolan 

dalam proses tender, mengingat para Terlapor dan saksi dalam memberikan 

keterangan dan kesaksian dihadapan Tim Pemeriksa KPPU maupun Majelis 

Komisi tidak berada di bawah sumpah.  --------------------------------------------------  

17.13 Kami ingin menyampaikan beberapa penegasan kembali terkait dengan 

pemaparan kami di atas agar menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam 

membuat putusan atas perkara ini adalah sebagai berikut:  ---------------------------      

17.13.1.1. Bahwa pemeriksaan atas perkara ini tidak didasarkan pada bukti-

bukti yang faktual dan akurat tetapi hanya didasarkan pada asumsi-

asumsi yang berlebihan yang tidak ada dasarnya.  ------------------------  

17.13.1.2. Bahwa tidak ada bukti apapun, baik yang berupa direct evidence 

maupun circumstancial evidence, yang dapat membuktikan atau 

menunjukkan bahwa kami Terlapor I telah melakukan kerja sama 

dengan pelaku usaha lain atau pihak lain dalam rangka mengatur atau 

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

17.13.1.3. Bahwa ketidakhadiran Direktur Terlapor II dalam proses klarifikasi, 

yang mana hal tersebut dikuasakan oleh pihak lain tidak dapat 

dijadikan sebagai bukti bahwa kami telah bersekongkol  dengan  

Terlapor II, karena ketidakhadiran Direktur Terlapor II pada 

kenyataannya memang beliau tidak memahami proses tender dan 

tidak mengetahui hal-hal teknis mengenai perusahaannya.  -------------  

17.13.1.4. Bahwa justru dengan ketidakhadiran Direktur Terlapor II dalam 

proses klarifikasi, telah membuktikan  dan menunjukan bahwa tidak 

ada unsur bersekongkol atau bekerjasama antara kami Terlapor I 

dengan pihak Terlpaor II dalam usaha memenangkan tender.  ----------  

17.13.1.5. Bahwa mengenai adanya kemiripan atau persesuaian dokumen 

penawaran tender seperti yang dituduhkan Tim Investigator KPPU, 

hal tersebut bukanlah kesengajaan atau rekayasa dari kami Terlapor I 

dan atau para pihak peserta tender yang lain.  -----------------------------  

17.13.1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

yaitu bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender, yang dapat megakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat.  ------------------------------------------------              
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18. Menimbang pada tanggal 26 Januari 2010, Terlapor II menyampaikan secara tertulis 

Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti A55); ---------------------------------------------------  

18.1 Bahwa dalam sistem tender R-10 Pangkalan Surabaya adalah sistem gugur. 

Sistem gugur adalah sistem dimana semua persyaratan tender harus dilengkapi 

oleh peserta tender. Apabila ada salah satu dari peserta tender yang tidak 

memenuhi persyaratan maka dianggap gugur (kalah). Dalam persaingan kita 

harus sportif apabila ada peserta yang tidak terima berarti tidak mengetahui dan 

tidak profesional dalam tender pelelangan kapal perintis; -----------------------------  

18.2 Masalah persesuaian dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor I 

terutama laporan keuangan dan RAB itu suatu kebetulan saja. Perlu diingat 

antara Widowati dan istri saya pernah bekerja di PT Fajar Indah Tirta Abadi 

yang juga bergerak di pelayaran perintis jadi pengetahuan mereka dalam 

pembuatan laporan keuangan dan RAB sama.  -----------------------------------------  

18.3 Tidak benar penyusunan dokumen dilakukan di Surabaya karena dokumen saya 

kirim dari Sorong, apabila ada pembenahan dokumen memang dilakukan oleh 

Widowati tapi atas sepengetahuan saya selaku Direktur Utama Terlapor II.  ------  

18.4 Dalam proses tender seharusnya memang ditandatangani langsung oleh direktur 

tapi boleh dikuasakan kepada seseorang jadi karena kesibukan saya mengikuti 

tender di Sorong maka tender Surabaya saya kuasakan kepada Saudara 

Widowati. Memang terjadi ketidaksesuaian tanda tangan antara dokumen tender 

dengan direktur utama hal ini terjadi karena ada kesalahan dokumen yang saya 

kirim dari Sorong sehingga harus diperbaiki dan ditandatangani oleh Saudara 

Widowati dengan seijin saya.  -------------------------------------------------------------  

18.5 Apabila Terlapor II dianggap tidak serius dalam mengikuti proses tender di 

Surabaya itu tidak benar, kami sudah berusaha melengkapi seluruh persyaratan 

yang ditentukan oleh Panitia tender R-10 Pangkalan Surabaya tapi karena 

halangan jarak serta waktu dimana tender dilaksanakan hampir bersamaan di 

seluruh Indonesia membuat kami susah membagi waktu karena bukan hanya 

tender Surabaya saja yang saya ikuti. Jadi apa yang kami susun di dalam 

dokumen itu sesuai dengan RKS. ---------------------------------------------------------  

18.6 Tim Pemeriksa tidak terlalu jeli dalam menilai, karena dalam tender perintis kita 

sama-sama bersaing untuk menang. Dan perlu diketahui untuk membuat 

dokumen tender itu banyak biaya yang harus dikeluarkan apalagi jaraknya 

antara Sorong dengan Surabaya.  ----------------------------------------------------------      

19. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan 

penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; ---------------------------------------------  
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TENTANG HUKUM 

 

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), surat, dokumen, dan alat 

bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran 

yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: ---------------------------------------------  

1.1. Tentang Identitas Para Terlapor; ---------------------------------------------------------  

1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas 

yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 1 Nopember 1993 yang 

dibuat oleh Notaris Darsono Purnomosidi, S.H. di Jakarta, dengan kegiatan 

usaha antara lain di bidang pelayaran baik untuk pelayaran nasional 

maupun pelayar samudra, pengangkutan, agen pelayaran dan usaha-usaha 

lain di bidang perkapalan. Dalam prakteknya, Terlapor I mengikuti dan 

menjadi pemenang Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis 

Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 (vide bukti C22); -  

1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas 

yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 6 September 2002 yang 

dibuat oleh Notaris Florina Chrysanti, S.H. di Kabupaten Bogor, dengan 

kegiatan usaha antara lain di bidang pelayaran dalam negeri. Dalam 

prakteknya, Terlapor I mengikuti Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian 

Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 

(vide bukti C23); ----------------------------------------------------------------------  

1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi 

Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun 

Anggaran 2009 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor 

Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. 

HH.496/02/12/AD.SBA.08 tanggal 23 Desember 2008 dengan susunan 

keanggotaan sebagai berikut (vide bukti C3): ------------------------------------  

No  Nama Jabatan 

1 Ir. Sindhy Prakoso Ketua 

2 Arief Hari Samudro Sekretaris 

3 Hadi Santoso, ST Anggota 

4 Andry Hermawan Prihananto, SH Anggota 

5 Puput Yusda Apriliana, SE Anggota 

1.2. Tentang Obyek Perkara (vide bukti A39, C21); ----------------------------------------  

1.2.1. Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, 

Majelis Komisi mengetahui bahwa obyek perkara a quo adalah Tender 

Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan 

Surabaya Tahun Anggaran 2009; ---------------------------------------------------  
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1.2.2. Bahwa nilai pagu anggaran dalam tender tersebut adalah sebesar                        

Rp. 5.051.038.000,00 (lima milyar lima puluh satu juta tiga puluh delapan 

ribu rupiah) dengan sumber dana dari APBN ; -----------------------------------  

1.2.3. Bahwa pada prinsipnya tender tersebut diikuti oleh 3 (tiga) peserta yaitu: ---  

No Peserta 
Harga Penawaran 

(Rp/hari) 

1 PT Sumekar 13.283.502 

2 PT Samudrajaya Niaga Perkasa 13.700.500 

3 PT Inti Samudera Abdi Nusantara 13.829.800 
 

1.2.4. Bahwa dalam proses tender tersebut, PT Sumekar dan Terlapor II 

dinyatakan gugur dan Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender; -----  

1.3. Tentang Pengumuman Tender; -----------------------------------------------------------   

1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan, Terlapor III secara tidak langsung 

telah memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender dengan cara 

membuat pengumuman yang tidak jelas tanpa mencantumkan pagu 

anggaran sehingga menguntungkan perusahaan incumbent (vide bukti 

A39); ------------------------------------------------------------------------------------  

1.3.2. Bahwa atas hal tersebut, Terlapor III berpendapat yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa meskipun Terlapor III tidak mencantumkan nilai pagu 

anggaran dalam pengumuman tender namun besaran/nominal/pagu dana 

telah disampaikan kepada para peserta dalam aanwijzing sehingga 

diketahui semua peserta tender (vide bukti A53); --------------------------------  

1.3.3. Bahwa atas kedua pendapat tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai 

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

1.3.3.1. Bahwa Terlapor III secara tegas mengakui adanya fakta terkait 

dengan pengumuman tender a quo yang tidak mencantumkan 

nilai pagu anggaran sehingga dapat dijadikan sebagai fakta 

hukum (vide bukti A53); -----------------------------------------------  

1.3.3.2. Bahwa meskipun Terlapor III telah menyampaikan nilai pagu 

anggaran pada saat aanwijzing namun hal tersebut hanya 

diketahui oleh peserta yang hadir sehingga masih bersifat 

terbatas; -------------------------------------------------------------------  

1.3.3.3. Bahwa prinsip dilakukannya pengumuman tender secara 

terbuka dilakukan dengan tujuan memberikan informasi awal 

yang sejelas-jelasnya kepada calon peserta; -------------------------  

1.3.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf A. 1.a.2. 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (“Keppres Nomor 

80 Tahun 2003”) yang menyatakan bahwa pengumuman tender 
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memuat sekurang-kurangnya antara lain perkiraan nilai 

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

1.3.3.5. Bahwa berdasarkan uraian butir 1.3.3.4 di atas, pencantuman 

nilai pekerjaan merupakan hal yang mutlak dalam                       

suatu pengumuman tender termasuk tender dalam perkara a 

quo; ------------------------------------------------------------------------  

1.3.3.6. Bahwa apabila dinilai dari aspek persaingan usaha, tiadanya 

nilai pekerjaan dalam pengumuman tender memiliki potensi 

untuk menghambat perusahaan yang berminat karena tidak 

dapat menetapkan harga penawaran tender tersebut; ---------------  

1.3.3.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

tindakan Terlapor III yang tidak mencantumkan nilai pagu 

anggaran dalam pengumuman tender sangat berpotensi 

menghambat perusahaan yang berminat mengikuti tender 

tersebut (entry barrier); -------------------------------------------------  

1.4. Tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); ------------------------------  

1.4.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa HPS untuk Tender Pekerjaan 

Subsidi Pengoperasian Kapal Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun 

Anggaran 2009 disusun oleh Terlapor III setelah dilakukan aanwijzing 

(vide bukti A39); ----------------------------------------------------------------------  

1.4.2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Telapor III menyatakan bahwa hal 

tersebut disebabkan Terlapor III menunggu kepastian adanya perubahan 

harga bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah (vide bukti A53); --------  

1.4.3. Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ------  

1.4.3.1. Bahwa Terlapor III secara tegas mengakui adanya fakta terkait 

dengan keterlambatan penyusunan HPS dalam tender      a quo; -  

1.4.3.2. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (4) 

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan: ------------------------  

“Nilai Total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan 

lelang/aanwijzing, rincian HPS tidak boleh dibuka dan 

bersifat rahasia” 

 

1.4.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan 

nilai total HPS seharusnya telah dipersiapkan atau disusun oleh 

Terlapor III sebelum dilakukan aanwijzing; -------------------------  

1.4.3.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

tindakan Terlapor III yang terlambat dalam menyusun                  

HPS  merupakan tindakan yang melanggar ketentuan prosedur 

tender; ---------------------------------------------------------------------  
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1.5. Tentang Evaluasi Tender  ------------------------------------------------------------------  

1.5.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III telah membuat 

persyaratan tender yang tidak jelas sehingga secara langsung telah 

menguntungkan Terlapor I untuk menjadi pemenang tender (vide bukti 

A39); ------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persyaratan yang tidak jelas tersebut 

terkait dengan penetapan persyaratan Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang 

dituangkan dalam contoh format surat yang dilampirkan dalam RKS; -------  

1.5.3. Bahwa berdasarkan uraian butir 1.5.2 di atas, Terlapor III menyatakan 

lampiran-lampiran di RKS merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan 

dengan dokumen dalam RKS, jadi antara RKS dengan lampiran-

lampirannya saling melengkapi, sehingga dalam mengevaluasinya juga 

harus disesuaikan (vide bukti A53); ------------------------------------------------  

1.5.4. Bahwa berkaitan dengan persyaratan terkait dengan PKP, maka Majelis 

Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------------------------------------------  

1.5.4.1. Bahwa persyaratan tender dinyatakan pada butir 4 RKS tentang 

Kriteria Evaluasi pada penilaian kelengkapan dokumen 

administrasi tidak dipersyaratkan adanya PKP; ---------------------  

1.5.4.2. Bahwa persyaratan agar peserta melampirkan PKP tertuang 

pada contoh surat penawaran peserta bukan pada kriteria 

evaluasi dokumen penawaran dalam RKS; --------------------------  

1.5.4.3. Bahwa berkaitan dengan relevansi persyaratan PKP dalam 

tender tersebut maka Majelis Komisi perlu mengacu pada Bab I, 

huruf C, angka 3.a.1) Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 

2003 yang menyatakan: -------------------------------------------------   

“ Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam 

dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu 

pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara 

evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis 

kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum 

pemasukan penawaran” 

 

1.5.4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan 

dalam tender seharusnya dijelaskan pada saat aanwijzing;  -------  

1.5.4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bila ada perubahan-

perubahannya dalam RKS harus diberitahukan secara tertulis 

kepada seluruh peserta tender; -----------------------------------------  

1.5.4.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Aanwijzing, Majelis Komisi 

tidak menemukan uraian khusus terkait dengan kriteria evaluasi 
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termasuk ada tidaknya perubahan-perubahan dalam kriteria 

evaluasi. Oleh karena itu, kriteria evaluasi yang berlaku adalah 

yang tertuang tegas dalam RKS;  --------------------------------------  

1.5.4.7. Bahwa setelah mempelajari alat bukti, Majelis Komisi juga 

tidak menemukan adanya bukti tertulis yang disampaikan 

kepada seluruh peserta tender terkait dengan perubahan kriteria 

evaluasi; -------------------------------------------------------------------  

1.5.4.8. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

persyaratan adanya PKP yang tertuang dalam contoh format 

surat penawaran tidak serta merta mengikat para peserta tender 

karena tidak terbukti telah diuraikan secara jelas pada saat 

aanwijzing dan tidak terbukti disampaikan secara tertulis 

kepada seluruh peserta tender; -----------------------------------------  

1.5.4.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat akibat adanya persyaratan 

tersebut telah mengakibatkan 2 (dua) peserta yaitu PT Sumekar 

dan Terlapor II menjadi gugur dan tidak dievaluasi teknis dan 

harga;  ---------------------------------------------------------------------  

1.5.4.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

tindakan Terlapor III yang menetapkan persyaratan PKP 

sebagai syarat mutlak yang menggugurkan dalam tender, 

merupakan tindakan yang tidak fair; ---------------------------------  

1.6. Tentang Pemenang Tender  ----------------------------------------------------------------  

1.6.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor I merupakan pelaksana  

Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan 

Surabaya berturut-turut sejak tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 (vide 

bukti A39); -----------------------------------------------------------------------------  

1.6.2. Bahwa berdasarkan LHPL diketahui pekerjaan yang ditenderkan 

merupakan pekerjaan yang tidak menawarkan keuntungan yang besar dan 

dengan tingkat resiko yang tinggi, bahkan pemenang tender harus 

menanggung biaya docking kapal kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,- 

(delapan ratus juta rupiah) (vide bukti A39); ------------------------------------  

1.6.3. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I, Majelis Komisi menemukan 

tingkat keuntungan dalam pekerjaan yang ditenderkan tersebut sekitar                          

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan                                     

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (vide bukti B1); ---------------------  

1.6.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Komisi berpendapat 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------  
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1.6.4.1. Bahwa biaya perawatan kapal khususnya biaya docking harus 

dikeluarkan secara berkala 3 (tiga) tahun sekali yang biayanya 

ditanggung oleh pelaksana pekerjaan sebagai bagian biaya 

perawatan;  ---------------------------------------------------------------  

1.6.4.2. Bahwa apabila dikaitkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan 

potensi keuntungan, maka suatu perusahaan akan dapat 

menutupi beban biaya docking jika perusahaan tersebut dapat 

memenangkan tender selama 3 (tiga) tahun atau 3 (tiga) periode 

tender; ---------------------------------------------------------------------  

1.6.4.3. Bahwa oleh karena itu, penetapan Terlapor I sebagai pemenang 

tender sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 erat disebabkan 

oleh keinginan untuk menutupi biaya docking yang harus 

ditanggung pelaksana pekerjaan; --------------------------------------  

1.6.4.4. Bahwa berdasarkan alat bukti, pelaksanaan docking oleh 

operator harus dilaksanakan pada tahun 2009;  ---------------------   

1.6.4.5. Bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat 

Terlapor III memahami beban biaya yang akan ditanggung 

pemenang tender pada tahun 2009;  ----------------------------------  

1.6.4.6. Bahwa berdasarkan uraian butir 1.6.4.5. di atas, Majelis Komisi 

berpendapat terdapat kecenderungan Terlapor III untuk 

menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender; ------------------  

1.7. Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran  -------------------------------------------  

1.7.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat persesuaian dokumen 

penawaran antara Terlapor I dengan Terlapor II yaitu: format dokumen 

laporan keuangan perusahaan dan format rencana anggaran dan biaya 

pendapatan kapal 1 (satu) tahun operasi (vide bukti A39);  --------------------  

1.7.2. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II menyatakan persesuaian dokumen 

penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor I terutama laporan keuangan 

dan RAB itu suatu kebetulan saja. Perlu diingat antara Widowati dan istri 

Direktur Terlapor II pernah bekerja di PT Fajar indah Tirta Abadi yang 

juga bergerak di pelayaran perintis jadi pengetahuan mereka dalam 

pembuatan laporan keuangan dan RAB sama (vide bukti A54).  --------------  

1.7.3. Bahwa dalam pembelaan Terlapor III menyatakan karena kapal utama 

untuk trayek R-10 Pangkalan Surabaya adalah kapal milik negara  (KM 

Amukti Palapa), maka di dalam uraian RAB nya ada beberapa hal yang 

memang sama isinya, karena tidak semua peserta tender pernah 

mengoperasikan KM Amukti Palapa sebagai kapal milik negara, sehingga 



  

 

 

 

 

 

23 

SALINAN 

tidak semua peserta tender juga mengetahui spesifikasi kapal tersebut (vide 

bukti A55)  -----------------------------------------------------------------------------  

1.7.4. Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ------  

1.7.4.1. Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan 

adanya kemiripan format dokumen Laporan Keuangan 

Perusahaan dari Terlapor I dan Terlapor II; -------------------------  

1.7.4.2. Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan 

adanya kesamaan harga penawaran pada Biaya Variabel antara 

Terlapor I dan Terlapor II yaitu terkait dengan item biaya-biaya 

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

1.7.4.2.1. Biaya Bungker (Main dan Aux Engine); -------------  

1.7.4.2.2. Minyak Pelumas (Main dan Aux Engine); -----------  

1.7.4.2.3. Air tawar penumpang; -----------------------------------  

1.7.4.3. Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat adanya 

kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menyusun 

dokumen penawaran;----------------------------------------------------  

1.8. Tentang Keikutsertaan Terlapor II  ------------------------------------------------------  

1.8.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan keikutsertaan Terlapor II dalam 

mengikuti Tender  Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek 

R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 (vide bukti A39); ----------  

1.8.2. Bahwa atas hal tersebut, Terlapor II menolak pendapat Tim Pemeriksa 

dalam LHPL karena selain serius mengikuti tender, Terlapor II juga selalu 

berkoordinasi dengan kuasanya dalam setiap proses tender (vide bukti 

A55); ------------------------------------------------------------------------------------  

1.8.3. Bahwa berkaitan dengan keikutsertaan Terlapor II tersebut, Majelis 

Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------------------------------------------  

1.8.3.1. Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan 

alasan gugurnya Terlapor II dalam tender tersebut adalah terkait 

dengan tidak dilampirkannya dokumen sebagai berikut: ----------  

1.8.3.1.1. tanda pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir 

(SPT/PPh); ------------------------------------------------  

1.8.3.1.2. Laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 

23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir;  

1.8.3.1.3. rekaman surat pengukuhan Perusahaan Kena Pajak 

(PKP); -----------------------------------------------------  

1.8.3.1.4. surat keterangan dukungan keuangan dari Bank 

Umum -----------------------------------------------------  
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1.8.3.2. Bahwa kecuali persyaratan PKP, persyaratan yang tidak 

dipenuhi oleh Terlapor II tersebut secara tegas telah diuraikan 

pada butir 4 tentang kriteria evaluasi terkait dengan 

kelengkapan dokumen administrasi; ----------------------------------  

1.8.3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persyaratan yang tidak 

dipenuhi oleh Terlapor II tersebut merupakan persyaratan yang 

wajar dan telah dipersyaratkan dalam RKS sehingga sudah 

selayaknya dimiliki oleh Terlapor II; ---------------------------------  

1.8.3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II sengaja tidak 

melampirkan/melengkapi persyaratan sebagaimana diuraikan 

dalam butir 1.8.3.1. di atas guna menfasilitasi Terlapor I 

menjadi pemenang tender a quo;  -------------------------------------  

1.8.3.5. Bahwa atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi 

berpendapat, tindakan Terlapor II tersebut merupakan 

ketidakseriusan dalam mengikuti tender dan dapat 

dikatergorikan sebagai tindakan persaingan semu; -----------------  

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan 

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

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat”; -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan 

unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ------  

3.1. Pelaku Usaha;  

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 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; ----------------------------------------------------------------------  

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah                

Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1.1 dan 

1.1.2 Bagian Tentang Hukum; -----------------------------------------------------  

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------  

3.2. Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur Dan Atau Menentukan 

Pemenang Tender; --------------------------------------------------------------------------  
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3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 

dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -  

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan 

horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan 

persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender (dalam 

hal ini adalah Terlapor II) dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait 

dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Terlapor III selaku Panitia 

Tender); -------------------------------------------------------------------------------  

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: ------------   

3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi 

antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;  

3.2.3.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi 

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;  

3.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah 

persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 

dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----  

3.2.4. Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis 

Komisi menilai adanya persekongkolan horisontal yang dilakukan antara 

Terlapor I dan Terlapor II dengan cara melakukan kerja sama dalam 

menyusun dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan pada butir 

1.7.4 Bagian Tentang Hukum; -----------------------------------------------------  

3.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai kerja sama antara Terlapor I dan             

Terlapor II terbukti dari kesamaan harga penawaran pada beberapa item 

penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.4.2 Bagian Tentang 

Hukum. Hal tersebut diperkuat dengan fakta ketidakseriusan Terlapor II 

dalam mengikuti proses tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.8.3 

Bagian Tentang Hukum sehingga mengakibatkan adanya persaingan 

semu; -----------------------------------------------------------------------------------  

3.2.6. Bahwa berkaitan dengan tindakan Terlapor III dalam proses tender ini, 

Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan 



 

 

 26 

SALINAN 

pada butir 1.3 (Tentang Pengumuman Tender), butir 1.5 (Tentang 

Evaluasi Tender) dan butir 1.6 (Tentang Pemenang Tender) dapat 

dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan vertikal karena 

memfasilitasi Terlapor I menjadi Pemenang Tender; --------------------------  

3.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; ----------------  

3.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------------------------------------------  

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan 

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;    

3.3.2. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor 

II  dan Terlapor III pada Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal 

Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 

sebagaimana diuraikan pada butir 3.2 Bagian Tentang Hukum merupakan 

tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan 

usaha tidak sehat; --------------------------------------------------------------------   

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; --   

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada 

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak 

terkait, sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------  

4.1. Meminta Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya 

untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena tidak menjalankan proses 

tender dengan benar; --------------------------------------------------------------------------  

4.2. Memberikan saran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen 

Perhubungan untuk menginstruksikan agar melaksanakan aturan tender sesuai 

ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha 

yang sehat; --------------------------------------------------------------------------------------    

5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan 

keuntungan yang diperoleh Terlapor I dalam melaksanakan Pekerjaan Subsidi 

Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 

yaitu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);  ----------------------------------------------------------   

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat 

Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------  
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SALINAN 

 

MEMUTUSKAN 

 

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------  

2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan 

Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------------------------  

3. Melarang Terlapor II mengikuti proses tender pengoperasian kapal perintis  

trayek R-10 Pangkalan Surabaya selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

Putusan ini berkekuatan hukum tetap; ------------------------------------------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi           

pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang 

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari 

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai Anggota 

Majelis, dengan dibantu oleh M. Hadi Susanto, S.H. M.H. sebagai Panitera. -------------------  

 

Ketua Majelis, 

t.td. 

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi. 

Anggota Majelis, 

t.t.d. 

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

 

 

Anggota Majelis, 

t.t.d. 

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S 

Panitera, 

t.t.d. 

 M. Hadi Susanto, S.H., M.H.  
 

Untuk Salinan yang sah: 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Plt. Sekretaris Jenderal 
 

 

 

Mokhamad  Syuhadhak 
 


