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P U T U S A N 

 Perkara Nomor: 33/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 Pembangunan Tanggul 

Pemecah Ombak Pengaman Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama – Towo’e  

Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh; --------------------------------------  

 

1. Terlapor I: PT Dayana Cipta, yang beralamat kantor di Jl. Miangas No. 11, 

Dendengan Dalam, Manado; ----------------------------------------------------------------------  

2. Terlapor II: PT Marga Dwitaguna, yang beralamat kantor di Jl. Hasanuddin No. 11-

6, Manado; -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Terlapor III: PT Sederhana Karya Jaya yang beralamat kantor di Jl. Walanda 

Maramis 1/8, Manado 95122; ---------------------------------------------------------------------  

4. Terlapor IV: PT Bintang Fajar Timurraya Jo. PT Anugerah Dynasty Sakti yang 

beralamat kantor di Jl. Daan Mogot II No. 18, Manado;  -------------------------------------   

5. Terlapor V: PT Realita Mokukan Raya Jo. PT Gading Murni Perkasa yang 

beralamat kantor di Jl. TNI 3 No. 23, Tikala Ares, Manado; ---------------------------------   

6. Terlapor VI: PT Cahya Mentari Cemerlang yang beralamat kantor di Jl. A. A. 

Maramis 179 Kairagi, Lingk. III, Kec. Mapanget, Manado;----------------------------------  

7. Terlapor VII: PT Liandre Permai Jaya  yang beralamat kantor di Jl. Ringkeng Blok 

C No. 49 Lingk. II. Perkamil Kec. Tikala Baru, Manado; ------------------------------------  

8. Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, 

Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe 

Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe, yang beralamat 

kantor di Jl. Baru Tona No. 110, Tahuna Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 95815; --  
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mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; ----------------------------------  

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

   

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan 

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

Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah 

Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. 

Kep. Sangihe (vide bukti A1 ); --------------------------------------------------------------------  

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

maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas (vide bukti A.2); ----  

3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi 

menerbitkan Penetapan Nomor 143/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 20 November 2009 

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2009, untuk 

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 20 November 2009 

sampai dengan 07 Januari 2010 (vide bukti A3); -----------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menemukan adanya indikasi yang kuat terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan 

dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A26); -------------------------------  

5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 04/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 08 Januari 

2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2009, yang 

menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2009 ke dalam tahap 

Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan tanggal 

06 April 2010 (vide bukti A22); -------------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan 

Nomor: 148/KPPU/KEP/IV/2009 tanggal 07 April 2010 tentang Perpanjangan 
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Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2009 terhitung sejak 07 April 

2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 (vide bukti A59); ---------------------------------  

7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar 

keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; ------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah 

dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli; -  

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

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan 

menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh 

selama pemeriksaan dan penyelidikan; ----------------------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan yang berisi (vide bukti A77); -----------------------------------------------------------  

10.1 Bahwa obyek perkara adalah Tender Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 

Pengaman Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama -  Towo’e Sulut 

Tahun Anggaran 2009 (vide bukti C8.1); ---------------------------------------------  

10.2 Bahwa nilai tender adalah Rp 11.100.000.000,00 (sebelas milyar seratus juta 

rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Tahun 2009 (vide bukti C8.1); ----------------------------------------------------------  

10.3 Bahwa sistem tender yang digunakan pada Tender Pembangunan Tanggul 

Pemecah Ombak Pengaman Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama -  

Towo’e dengan menggunakan metode pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan 

kriteria perusahaan grade 6 di bidang sipil, subbidang pelabuhan atau dermaga 

(vide bukti C8.1); 

10.4 Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah (vide bukti A1, A2, 

A26); ----------------------------------------------------------------------------------------  

10.4.1 PT. Dayana Cipta, yang beralamat kantor di Jl. Miangas No. 11 

Dendengan Dalam Manado; --------------------------------------------------  

10.4.2 PT. Marga Dwitaguna, yang beralamat kantor di Jl. Hasanuddin No. 

11-6 Manado; -------------------------------------------------------------------  

10.4.3 PT. Sederhana Karya Jaya, yang beralamat kantor di Jl. Walanda 

Maramis 1/8, Manado 95122; ------------------------------------------------  

10.4.4 PT. Bintang Fajar Timurraya jo PT. Anugerah Dynasty Sakti, yang 

beralamat kantor di Jl. Daan Mogot II No. 18, Manado; -----------------  

10.4.5 PT. Realita Molukan Raya jo PT. Gading Murni Perkasa, yang 

beralamat kantor di Jl. TNI 3 No. 23 Tikala Ares, Manado; -------------  
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10.4.6 PT. Cahya Mentari Cemerlang, yang beralamat kantor di Jl. A. A. 

Maramis 179 Kairagi, Lingk. III, Kec. Mapanget, Manado; -------------  

10.4.7 PT. Liandre Permai Jaya, yang beralamat kantor di Jl. Ringkeng Blok 

C No. 49 Lingk. II. Perkamil Kec. Tikala Baru, Manado; ---------------  

10.4.8 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe 

Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe, 

yang beralamat kantor di Jl. Baru Tona No. 110, Tahuna Kepulauan 

Sangihe, Sulawesi Utara 95815; ---------------------------------------------  

10.5 Bahwa Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 22 

UU Nomor 5 Tahun 1999, Indikasi pelanggaran atas Pasal 22 UU Nomor 5 

Tahun 1999 tersebut pada pokoknya terkait dengan temuan sebagai berikut 

(vide bukti A26); ----------------------------------------------------------------------------  

10.5.1 Indikasi persekongkolan horizontal, yang dilakukan sesama peserta 

tender yaitu PT. Dayana Cipta (pemenang) dengan PT. Marga 

Dwitaguna, PT. Bintang Fajar Timurraya jo PT. Anugerah Dynasty 

Sakti, PT. Liandre Permai Jaya, PT. Sederhana Karya Jaya, PT. Cahya 

Mentari Cemerlang, dan PT. Realita Molukan Raya jo PT. Gading 

Murni Perkasa JO dalam rangka untuk mengatur agar PT. Dayana 

Cipta dimenangkan dalam tender; -------------------------------------------  

10.5.2 Indikasi persekongkolan vertikal antara PT. Dayana Cipta dengan 

Panitia dalam rangka untuk mengatur agar PT. Dayana Cipta 

dimenangkan dalam tender; -----------------------------------------------------  

10.6 Temuan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ---------------------------------------------------  

10.6.1 Mengenai Proses Tender; -------------------------------------------------------  

10.6.1.1. Pengumuman (vide bukti C8.7, C8.8); ----------------------------  

10.6.1.1.1. Bahwa Panitia Tender membuat pengumuman 

tender pada tanggal 2 Mei 2009 di SKH 

Komentar dan tanggal 4 Mei 2009 di SKH 

Media Indonesia; --------------------------------------  

10.6.1.2. Pendaftaran Peserta (4 Mei–14 Mei 2009) (vide bukti C8.3, 

C8.4); ------------------------------------------------------------------  

10.6.1.2.1. Bahwa dalam proses pendaftaran, Panitia 

Tender menerima perusahaan yang mendaftar 

menjadi peserta sebanyak 9 (sembilan) 
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perusahaan dengan perincian sebagai berikut 

(vide bukti A77, C8.11); -----------------------------  

No Perusahaan yang mendaftar 
Tanggal  

Pendaftaran 

1 PT. Anugerah Dynasty Sakti 7 Mei 2009 

2 PT. Putera Sulut Perdana 8 Mei 2009 

3 PT. Marga Dwitaguna 8 Mei 2009 

4 PT. Sederhana Karya Jaya 8 Mei 2009 

5 PT. Dayana Cipta 8 Mei 2009 

6 PT. Liandre Permai Jaya 11 Mei 2009 

7 
JO PT. Realita Molukan Raya dan  

PT. Gading Murni Perkasa 
11 Mei 2009 

8 PT. Cahaya Mentari Cemerlang 11 Mei 2009 

9 
JO PT. Bintang Fajar Timurraya,  

dan PT. Anugerah Dynasty Sakti 
11 Mei 2009 

 

10.6.1.3. Aanwijzing (7 Mei 2009) (vide bukti A77, C8.2); --------------  

10.6.1.3.1. Panitia Tender melaksanakan aanwijzing di 

Pendopo Rumah Bupati Kepulauan Sangihe 

dengan dihadiri oleh 3 (tiga) peserta tender, 

yaitu: PT. Sederhana Karya Jaya, PT. Putera 

Sulut Perdana dan PT. Dayana Cipta; -------------  

10.6.1.3.2. Pada saat aanwijzing tersebut dilakukan 

perubahan-perubahan yaitu; -------------------------  

a. Bab III.10 untuk kualifikasi peserta 

dilakukan penambahan Surat Izin Gangguan 

(SIG) untuk perusahaan yang berkedudukan 

di Kab. Kep. Sangihe, sedangkan untuk 

perusahaan yang berkedudukan di luar 

wilayah Kab. Kep. Sangihe dapat 

menggunakan Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU); --------------------------------------------  

b. Pada bab yang sama untuk persyaratan 

fiskal pajak 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 

tahun 2006, 2007, 2008, berubah menjadi 

hanya untuk tahun terakhir yaitu tahun 

2008; -----------------------------------------------  

10.6.1.4. Pemasukan Penawaran (8 Mei–15 Mei 2009) (vide bukti 

A77, C8.5); -----------------------------------------------------------  

10.6.1.4.1. Bahwa hingga batas waktu pemasukan dokumen 

penawaran, Panitia Tender menerima dokumen 

penawaran dari 8 (delapan) peserta tender 

dengan perincian sebagai berikut; ------------------  
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No Perusahaan 
Harga 

(Rp) 

1 PT. Marga Dwitaguna 9.099.093.000 

2 PT. Putera Sulut Perdana 10.400.780.000 

3 PT. Dayana Cipta 10.630.000.000 

4 
JO PT. Bintang Fajar Timurraya, dan 

PT. Anugerah Dynasty Sakti 
10.755.900.000 

5 PT. Liandre Permai Jaya 10.878.000.000 

6 
JO PT. Realita Molukan Raya dan 

PT. Gading Murni Perkasa 
10.933.500.000 

7 PT. Sederhana Karya Jaya 10.983.500.000 

8 PT. Cahaya Mentari Cemerlang 10.977.950.000 

 

10.6.1.5. Penelitian Kelengkapan Dokumen Penawaran (15 Mei 2009) 

(vide bukti A77, C8.6, C8.7); --------------------------------------  

No Perusahaan 
Harga 

(Rp) 
Hasil Evaluasi 

1 PT. Marga Dwitaguna 9.099.093.000 Lengkap 

2 

PT. Putera Sulut Perdana 

10.400.780.000 

Tidak Lengkap, karena 

tidak melampirkan 

dokumen SIG, Fiskal 

Pajak Tahun Terakhir 

dan keterangan tidak 

termasuk dalam daftar 

hitam 

3 PT. Dayana Cipta 10.630.000.000 Lengkap 

4 
JO PT. Bintang Fajar Timurraya, dan 

PT. Anugerah Dynasty Sakti 
10.755.900.000 Lengkap 

5 PT. Liandre Permai Jaya 10.878.000.000 Lengkap 

6 
JO PT. Realita Molukan Raya dan PT. 

Gading Murni Perkasa 
10.933.500.000 Lengkap 

7 

PT. Sederhana Karya Jaya 

10.983.500.000 

Tidak Lengkap, karena 

tidak melampirkan 

dokumen SIG, Fiskal 

Pajak Tahun Terakhir 

dan keterangan tidak 

termasuk dalam daftar 

hitam 

8 PT. Cahaya Mentari Cemerlang 10.977.950.000 Lengkap 

 

10.6.1.6. Evaluasi (vide bukti A77, C8.6, C8.7); ---------------------------  

10.6.1.6.1. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi 

terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah 

dilakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai 

berikut; -------------------------------------------------  

a. Evaluasi Administrasi; --------------------------  

No Perusahaan 
Harga 

(Rp) 

Hasil  

Evaluasi 

1 PT. Marga Dwitaguna 9.099.093.000 Gugur 

2 PT. Dayana Cipta 10.630.000.000 Lulus 

3 
JO PT. Bintang Fajar Timurraya,  

dan PT. Anugerah Dynasty Sakti 
10.755.900.000 Lulus 

Keterangan: selama proses pemeriksaan, Panitia Tender tidak 

dapat menjelaskan alasan gugurnya PT Marga Dwitaguna pada 

tahap evaluasi administrasi tersebut. 

b. Evaluasi Teknis; ----------------------------------  
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No Perusahaan 
Harga 

(Rp) 

Hasil 

Evaluasi 

1 PT. Dayana Cipta 10.630.000.000 Lulus  

2 
JO PT. Bintang Fajar Timurraya,  

dan PT. Anugerah Dynasty Sakti 
10.755.900.000 Gugur 

Keterangan: selama proses pemeriksaan, Panitia Tender tidak 

dapat menjelaskan alasan gugurnya JO PT. Bintang Fajar 

Timurraya - PT. Anugerah Dynasty Sakti pada tahap evaluasi 

teknis tersebut. 

10.6.1.7. Usulan dan Penetapan Pemenang  (4 Juni 2009) (vide bukti 

A77, C8.11); ----------------------------------------------------------  

10.6.1.7.1. Bahwa setelah dilakukan evaluasi, Panitia 

Tender mengusulkan PT. Dayana Cipta sebagai 

calon pemenang dan selanjutnya PT. Dayana 

Cipta ditetapkan sebagai Pemenang Tender oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran.; ------------------------  

10.6.1.8. Pengumuman Pemenang Tender  (5 Juni 2009) (vide bukti 

A77, C8.10); ----------------------------------------------------------  

10.6.1.8.1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009, Panitia Tender 

mengumumkan PT. Dayana Cipta sebagai 

Pemenang Tender; ------------------------------------  

10.6.1.9. Mengenai Sanggahan (vide bukti A77, C8.11, C8.14 ); --------   

10.6.1.9.1. Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan, Tim 

Pemeriksa memperoleh fakta adanya sanggahan 

yang dilakukan PT. Putera Sulut Perdana. 

Adapun sanggahan tersebut pada pokoknya 

berisi sebagai berikut; --------------------------------  

a. Bahwa Panitia Tender menetapkan dokumen 

penawaran PT. Putera Sulut Perdana tidak 

lengkap  karena tidak melampirkan SIG 

meskipun melampirkan SITU; -----------------  

b. Bahwa Panitia Tender menggugurkan PT. 

Putera Sulut Perdana pada saat tahap 

pembukaan dokumen penawaran peserta 

bahwa berdasarkan keterangan dari PT. 

Putera Sulut Perdana diperoleh informasi 

bahwa karena dinyatakan tidak lengkap pada 

saat tahap pembukaan dokumen penawaran, 

maka Panitia Tender tidak melakukan 
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evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. 

Putera Sulut Perdana; ----------------------------  

c. Bahwa PT. Dayana Cipta selaku pemenang 

tender tidak memiliki pengalaman 

(Kemampuan Dasar) yang sesuai; -------------  

d. Bahwa Harry Mundung merangkap jabatan 

sebagai Direktur PT. Dayana Cipta dan PT. 

Gading Murni Perkasa; --------------------------  

10.6.1.9.2. Atas sanggahan yang disampaikan PT. Putera 

Sulut Perdana tersebut, Kuasa Pengguna 

Anggaran memberikan jawaban yang pada 

pokoknya sebagai berikut; ---------------------------  

e. Bahwa terkait dengan persyaratan 

SIG/SITU, maka SITU PT. Putera Sulut 

Perdana dinyatakan diterima; -------------------  

f. Bahwa Panitia tidak menggugurkan pada 

saat pembukaan penawaran hanya 

menyatakan lengkap atau tidak lengkap; -----  

g. Bahwa PT. Putera Sulut Perdana tidak 

melampirkan Fiskal Pajak Pratama 1 (satu) 

tahun terakhir dan Surat Keterangan Kinerja 

yang Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar 

Sanksi/Daftar Hitam suatu instansi 

pemerintah sebagaimana addendum 

Dokumen Lelang sehingga dianggap tidak 

lengkap; --------------------------------------------  

h. Bahwa Kemampuan Dasar PT. Dayana 

Cipta memenuhi persyaratan karena 

memiliki pengalaman pekerjaan dengan nilai 

Rp 8.115.000.000,- (delapan milyar seratus 

lima belas juta rupiah);  -------------------------  

10.6.1.9.3. Bahwa selanjutnya, PT. Putera Sulut Perdana 

menyampaikan sanggahan banding kepada 

Bupati yang pada pokoknya sama dengan isi 

sanggahan dan sanggahan banding tersebut tidak 

diterima atau ditolak serta menyatakan bahwa 
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Panitia Tender telah melaksanakan proses tender 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; ------------  

10.6.2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh Tim Pemeriksa selama 

proses pemeriksaan ditemukan adanya fakta terkait dengan 

pengalaman pekerjaan PT. Dayana Cipta dimana pengalaman 

pekerjaan senilai  Rp 8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima 

belas juta rupiah) tersebut sebenarnya diperoleh melalui Joint 

Operation (JO) dengan PT. Manuwo Sangir Jaya (pada saat JO masih 

berbentuk CV Manuwo Sangir Jaya); -----------------------------------------  

10.6.3 Mengenai Kesamaan dan/atau kemiripan Dokumen Penawaran (vide 

bukti C1.1, C1.2, C2.1, C2.2, C3.1, C3.2, C4.1, C4.2, C5.1, C5.2, C6.1, 

C6.2, C7.1, C7.2); ----------------------------------------------------------------  

10.6.3.1. Kesamaan Kesalahan Penulisan Pada Dokumen Penawaran 

Peserta; ----------------------------------------------------------------  

10.6.3.1.1. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan 

ditemukan fakta adanya  kesamanaan kesalahan 

penulisan nama paket tender, dimana 

menggunakan kata “muara” menjadi ”Pekerjaan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 

Pengaman Pantai Teluk Tahuna Segmen 

Pelabuhan Lama-Muara Towo'e Sulut”, 

seharusnya “Pekerjaan Pembangunan Tanggul 

Pemecah Ombak Pengaman Pantai Teluk 

Tahuna Segmen Pelabuhan Lama-Towo'e 

Sulut”; --------------------------------------------------  

10.6.3.1.2. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan tersebut 

terdapat pada dokumen penawaran peserta 

sebagai berikut; ---------------------------------------  

No Peserta Dokumen 

1 PT. Dayana Cipta a. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga 

b. Daftar Kuantitas dan Harga/Bill of 

Quantity 

c. Daftar Kuantitas dan Harga 

d. Jadwal Umum Pelaksanaan Pekerjaan 

e. Skema Pengerahan Tenaga 

f. Skema Pemasukan Bahan 

g. Skema Pengadaan Peralatan 

h. Metode Pelaksanaan 

2 PT. Marga Dwitaguna 

3 JO antara PT. Bintang Fajar Timurraya, dan  

PT. Anugerah Dynasty Sakti 

4 PT. Liandre Permai Jaya 

5 PT. Sederhana Karya Jaya 

6 PT. Cahaya Mentari Cemerlang 

7 JO antara PT. Realita Molukan Raya dan  

PT. Gading Murni Perkasa 

10.6.3.1.3. Bahwa selain itu, kesamaan kesalahan penulisan 

tersebut juga terdapat pada dokumen penawaran 

peserta sebagai berikut; ------------------------------  



 

halaman 10 dari 45 

SALINAN 

No Peserta Dokumen 

1 PT. Dayana Cipta 

Rekapitulasi Daftar Pekerjaan 
2 JO antara PT. Realita Molukan 

Raya dan PT. Gading Murni 

Perkasa 

10.6.3.1.4. Bahwa atas hal tersebut maka berdasarkan 

proses Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa 

mengetahui bahwa kesamaan tersebut terjadi 

karena peserta membuat redaksional terkait 

dengan obyek tender berdasarkan Bill of 

Quantity (B/Q) yang diberikan Panitia Tender 

kepada seluruh peserta tender. Tim Pemeriksa 

menemukan adanya ketidakkonsistenan Panitia 

Tender dalam menulis obyek tender pada 

dokumen B/Q dengan dokumen-dokumen tender 

yang lain; -----------------------------------------------  

10.6.3.2. Kesamaan Alamat Pemilik Perusahaan; --------------------------  

10.6.3.2.1. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan 

ditemukan fakta adanya kesamanaan alamat 

pemilik PT. Dayana Cipta yaitu Ivan Kristofer 

Silfanus dengan alamat pemilik PT. Anugerah 

Dynasty Sakti yaitu Ryan Kristofer Silfanus. 

Kedua pemilik perusahaan tersebut memiliki 

alamat yang sama yaitu:; ----------------------------  

”Jl. Kedoya Akasia I B-2/1A, RT/RW: 05/04 

Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta 

Barat”; ------------------------------------------------  

10.6.3.2.2. Berdasarkan proses pemeriksaan diketahui 

bahwa kesamaan tersebut terjadi karena kedua 

perusahaan tersebut memiliki pengurus 

perusahaan yang mempunyai hubungan 

kekerabatan/hubungan saudara; --------------------  

10.6.3.3. Kesamaan Alamat Perusahaan; ------------------------------------  

10.6.3.3.1. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan 

ditemukan fakta adanya kesamanaan alamat PT. 

Dayana Cipta dengan alamat PT. Anugerah 

Dynasty Sakti. Kedua perusahaan tersebut 

memiliki alamat yang sama yaitu: Jl. Pingkan 

Matindas No. 9-11 Manado; ------------------------  
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10.6.3.3.2. Berdasarkan proses pemeriksaan diketahui 

bahwa kesamaan tersebut terjadi karena kedua 

perusahaan tersebut memiliki pengurus 

perusahaan yang mempunyai hubungan 

kekerabatan/hubungan saudara; --------------------  

10.7 Analisa; -------------------------------------------------------------------------------------  

10.7.1 Mengenai Persekongkolan Horizontal (vide bukti A77); -------------------  

10.7.1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

disebutkan adanya indikasi terjadinya persekongkolan 

horizontal dilakukan oleh para Terlapor dengan melakukan 

kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Hal 

tersebut terindikasi dari kesamaan kesalahan penulisan 

penulisan nama paket tender yang terdapat pada dokumen 

penawaran para peserta tender yaitu sebagai berikut; ----------  

 

No Peserta Dokumen 

1 PT. Dayana Cipta a. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga 

b. Daftar Kuantitas dan Harga/Bill of Quantity 

c. Daftar Kuantitas dan Harga 

d. Jadwal Umum Pelaksanaan Pekerjaan 

e. Skema Pengerahan Tenaga 

f. Skema Pemasukan Bahan 

g. Skema Pengadaan Peralatan 

h. Metode Pelaksanaan 

2 PT. Marga Dwitaguna 

3 JO antara PT. Bintang Fajar Timurraya, 

dan PT. Anugerah Dynasty Sakti 

4 PT. Liandre Permai Jaya 

5 PT. Sederhana Karya Jaya 

6 PT. Cahaya Mentari Cemerlang 

7 JO antara PT. Realita Molukan Raya dan 

PT. Gading Murni Perkasa 

 

No Peserta Dokumen 

1 PT. Dayana Cipta 

Rekapitulasi Daftar Pekerjaan 2 JO antara PT. Realita Molukan Raya dan 

PT. Gading Murni Perkasa 

10.7.1.2. Bahwa indikasi terjadinya persekongkolan horizontal juga 

ditunjukkan dengan adanya kesamaan alamat pemilik 

perusahaan dan kesamaan alamat perusahaan antara PT. 

Dayana Cipta dengan PT. Anugerah Dynasty Sakti yaitu Jl. 

Pingkan Matindas No. 9-11 Dendengan dalam, Manado; -----  

10.7.1.3. Bahwa atas indikasi tersebut tersebut dan berdasarkan alat 

bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Tim 

Pemeriksa menilai bahwa terjadinya kesamaan kesalahan 

penulisan nama paket tender disebabkan oleh 

ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menyebutkan atau 

menuliskan nama paket tender pada dokumen tender dengan 

B/Q. Salain itu, Tim Pemeriksa juga menilai kesamaan 

alamat perusahaan dan alamat pemilik perusahaan yaitu PT. 
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Dayana Cipta dengan PT. Anugerah Dynasty Sakti semata-

mata disebabkan oleh adanya hubungan keluarga di antara 

kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 

menilai fakta kesalahan penulisan dan kesamaan alamat 

perusahaan serta alamat pemilik perusahaan tersebut tidak 

dapat dijadikan bukti telah terjadi kerja sama dan/atau 

persekongkolan antar peserta tender; -----------------------------  

10.7.1.4. Bahwa selanjutnya, mengingat unsur persekongkolan 

merupakan unsur yang mutlak harus dibuktikan dalam 

dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 maka dengan tidak terdapatnya bukti adanya 

persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender 

maka Tim Pemeriksa menilai tidak terjadi pelanggaran Pasal 

22 UU Nomor 5 tahun 1999 dalam bentuk persekongkolan 

horizontal yang dilakukan oleh antar peserta tender. 

10.7.2 Mengenai Persekongkolan Vertikal (vide bukti A77); ----------------------  

10.7.2.1. Bahwa pada prinsipnya persekongkolan vertikal ini 

merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu 

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 

dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna 

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. 

Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan 

jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama 

dengan salah satu atau beberapa peserta tender.; ----------------  

10.7.2.2. Bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan indikasi 

terjadinya persekongkolan vertikal dilakukan oleh Panitia 

Tender dengan membuat ketentuan atau persyaratan tender 

yang tidak jelas, tidak tegas dan tidak transparan yang 

mengakibatkan peserta tender tertentu dirugikan. Tindakan 

Panitia Tender tersebut mengindikasikan adanya upaya 

Panitia Tender untuk memfasilitasi peserta tender tertentu 

untuk menjadi pemenang tender; ----------------------------------  

10.7.2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang telah diuraikan 

sebelumnya, Tim Pemeriksa menilai terdapat serangkain 

tindakan yang dilakukan Panitia Tender yang mengakibatkan 

atau menguntungkan PT. Dayana Cipta sehingga terfasilitasi 
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untuk menjadi pemenang tender. Rangkaian tindakan 

tersebut antara lain dilakukan oleh Panitia Tender dengan 

cara sebagai berikut; -------------------------------------------------  

10.7.2.3.1. Bahwa penetapan persyaratan SIG/SITU yang 

tidak tegas dan konsisten; ---------------------------  

a. Bahwa pada awalnya, Panitia Tender 

menerapkan persyaratan adanya SIG/SITU 

secara terpisah dan bukan merupakan 

subsitusi sehingga mengakibatkan gugurnya 

PT. Putera Sulut Perdana dan PT. Sederhana 

Karya Jaya. Hal tersebut selanjutnya 

dikoreksi oleh Panitia Tender sendiri dengan 

menetapkan bahwa persyaratan SIG dan 

SITU merupakan persyaratan yang saling 

substitusi; ------------------------------------------  

b. Bahwa penetapan persyaratan Fiskal Pajak 

Pratama dan Surat Keterangan Kinerja Baik 

dan Tidak Masuk Daftar Hitam; ----------------  

c. Bahwa persyaratan tersebut merupakan 

persyaratan yang berlebihan dan 

memberatkan peserta tender karena secara 

umum berdasarkan alat bukti yang diperoleh 

selama proses pemeriksaan, persyaratan 

tersebut dapat dipenuhi oleh peserta cukup 

dengan bukti tanda terima penyampaian 

Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak 

Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto 

copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 

serta untuk keterangan kinerja/tidak masuk 

daftar hitam cukup dengan surat pernyataan 

bahwa perusahaan tidak masuk daftar hitam;-  

10.7.2.3.2. Mengabaikan fakta terkait dengan pengalaman 

pekerjaan PT Dayana Cipta; ------------------------  

a. Bahwa Panitia Tender mengabaikan bahwa 

pengalaman pekerjaan senilai  Rp 

8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima 

belas juta rupiah) yang dilampirkan PT 
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Dayana Cipta sebenarnya merupakan 

pekerjaan yang dilakukan melalui Joint 

Operation namun Panitia Tender secara serta 

merta menilai pengalaman tersebut sebagai 

pengalaman pekerjaan PT Dayana Cipta 

secara mandiri; ------------------------------------  

b. Bahwa atas dasar fakta dan analisa tersebut, 

Tim Pemeriksa menilai bahwa rangkaian 

tindakan Panitia Tender tersebut merupakan 

rangkaian tindakan yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung telah 

menguntungkan PT. Dayana Cipta karena 

terfasilitasi untuk menjadi pemenang tender. 

Oleh karena itu, Tim Pemeriksa menilai 

bahwa serangkaian tindakan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai kerja sama atau 

persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh 

Panitia Tender dengan PT. Dayana Cipta.; ---  

10.8 Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------------  

10.8.1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dalam bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Panitia 

Tender dengan PT. Dayana Cipta dalam Tender Pembangunan Tanggul 

Pemecah Ombak Pengaman Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan 

Lama - Towo’e Sulut Tahun Anggaran 2009; -------------------------------  

10.9 Rekomendasi; -----------------------------------------------------------------------------  

10.9.1 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Pemeriksa 

merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis 

terhadap Perkara Nomor 33/KPPU-L/2009 terkait dengan Tender 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pengaman Pantai Teluk 

Tahuna Segmen Pelabuhan Lama -  Towo’e Sulut Tahun Anggaran 

2009; -------------------------------------------------------------------------------  

11. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu 

dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 101/KPPU/PEN/V/2010 tentang Sidang Majelis 

Komisi Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya              

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan           
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30 Juni 2010 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 178/KPPU/KEP/V/2010 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis 

Komisi Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2010; -----------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Majelis Komisi telah menyampaikan 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; ---------------------------------  

13. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 16 Juni 2009, PT 

Dayana Cipta hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan 

Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut (vide bukti C10.1 ); ---------------------------  

13.1 Mengenai Analisa; --------------------------------------------------------------------------  

13.1.1 Bahwa adanya indikasi persekongkolan vertikal dilakukan oleh panitia 

tender dengan membuat ketentuan atau persyaratan tender yang tidak 

jelas, tidak tegas dan tidak transparan yang mengakibatkan peserta 

tender tertentu dirugikan. Tindakan panitia tender tersebut 

mengindikasikan adanya upaya panitia tender untuk memfasilitasi 

peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender; -------------------  

13.1.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, 

Tim Pemeriksa menilai terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan 

panitia tender yang mengakibatkan atau menguntungkan PT. Dayana 

Cipta sehingga terfasilitasi untuk menjadi pemenang tender. Rangkaian 

tindakan tersebut antara lain dilakukan oleh panitia tender dengan cara 

sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------  

13.1.2.1. Penetapan persyaratan SIG/SITU yang tidak tegas dan 

konsisten; -------------------------------------------------------------  

13.1.2.2. Penetapan persyaratan Fiskal Pajak Pratama dan Surat 

Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam; ----  

13.1.2.3. Mengabaikan fakta terkait dengan pengalaman pekerjaan PT. 

Dayana Cipta; --------------------------------------------------------  

13.1.3 Bahwa atas dasar fakta dan analisa tersebut, Tim Pemeriksa menilai 

rangkaian tindakan panitia tender merupakan rangkaian tindakan yang 

baik secara langsung atau tidak langsung telah menguntungkan PT. 

Dayana Cipta karena terfasilitasi untuk menjadi pemenang tender. Oleh 

karena itu Tim Pemeriksa menilai bahwa serangkaian tindakan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai kerja sama atau persekongkolan vertikal 

yang dilakukan oleh panitia tender dengan PT. Dayana Cipta; ------------  

13.2 Mengenai bukti petunjuk; -----------------------------------------------------------------  

13.2.1 Bahwa pembuktian dalam surat tim pemeriksa, semata–mata hanya 

didasarkan pada analisa berdasarkan penerapan persyaratan yang tidak 
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bisa dipenuhi oleh salah satu peserta tender dan dijadikan alat bukti 

menjadi rangkai kesimpulan; ---------------------------------------------------  

13.2.2 Bahwa menurut bukti petunjuk versi tim pemeriksa, sebagaimana yang 

dikemukakan dalam surat analisa dan kesimpulan dan sesuai dengan 

yang kami kutip di atas, membuktikan bahwa tim pemeriksa tidak 

dapat secara jelas dan terperinci menjelaskan fakta di lapangan, kenapa 

hanya 1 atau 2 perusahaan saja yang tidak bisa memenuhi persyaratan 

yang sudah disepakati bersama malah tim pemeriksa menganggap ini 

sebagai syarat yang memberatkan/merugikan pihak yang lain dan 

menguntungkan pihak yang lain. tim pemeriksa tidak menunjukkan 

atau menyebutkan dari hasil pemeriksaan serta dikuatkan dengan alat – 

alat bukti yang ada; --------------------------------------------------------------  

13.2.3 Bahwa sidang majelis akan mempertimbangkan dengan memeriksa 

seluruh alat bukti surat dan mempelajari secara seksama semua proses 

tender dari awal sampai dengan pengumuman pemenang; -----------------  

13.2.4 Bahwa dengan demikian pembuktian dengan menggunakan analisa 

sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang dilakukan oleh tim 

pemeriksa adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 2 

KUHAP, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa alat bukti petunjuk 

diatur dalam pasal 188 KUHAP yaitu : pasal 188 ayat 1 dan pasal 188 

ayat 2 KUHAP; -------------------------------------------------------------------  

13.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP 

tersebut diatas, seakan-akan tidaklah terlampau sulit untuk 

mendapatkan bukti petunjuk yaitu diperoleh melalui keterangan saksi, 

alat bukti surat maupun keterangan terlapor; ---------------------------------  

13.2.6 Bahwa tidaklah mudah memperoleh bukti petunjuk sebagai alat bukti 

yang sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian, karena “isyarat-isyarat” yang akan ditarik dari suatu 

perbuatan kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian itu 

adalah bersumber dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan 

terlapor. lagipula petunjuk itu tidak dapat ditarik dari sebuah kejadian 

dan keadaan, melainkan harus ada beberapa yang saling bersesuaian 

satu sama lain; --------------------------------------------------------------------  

13.2.7 Bahwa untuk memperoleh suatu bukti petunjuk dari keterangan saksi 

misalnya tidaklah mudah atau sederhana, karena suatu keterangan saksi 

yang menjadi sumber pengambilan petunjuk itu, harus memenuhi 
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ketentuan pasal 160 ayat 3, pasal 185 ayat 1 (angka 27), serta pasal 185 

ayat 5 KUHAP; -------------------------------------------------------------------  

13.2.8 Bahwa keterangan saksi yang sah dan mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian sajalah yang dapat dijadikan sumber atau bahan untuk 

mengambil isyarat atau petunjuk yang sah dan yang mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian; -----------------------------------------------------------  

13.3 Azas Pembuktian;---------------------------------------------------------------------------  

13.3.1 Bahwa mengenai pembuktian ini penting untuk diketahui, bahwa yang 

diatur dalam KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan bukti – 

bukti yang membuktikan kebenaran yang sebenarnya dan selengkap – 

lengkapnya tentang; -------------------------------------------------------------- ; 

13.3.1.1. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh si terlapor;-------  

13.3.1.2. Apakah perbuatan terlapor itu benar sesuai dengan yang 

dianalisa atau tidak; -------------------------------------------------  

13.3.1.3. Apakah perbuatan kami terlapor yang mengikuti semua 

prosedur tender dengan segala penerapan syarat yang telah 

disepakati seluruh peserta tender baik yang tertera dalam 

dokumen tender maupun perubahan – perubahan dalam 

aanwijzing sehingga menjadi pemenang tender dianggap 

melanggar Pasal 22 Undang – undang No. 5 Tahun 1999 

yaitu persekongkolan vertikal; -------------------------------------  

13.4 Fakta Persidangan / Bukti Surat; ---------------------------------------------------------  

13.4.1 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam membuat analisa seharusnya 

melihat dengan cermat di dalam persidangan dimana pihak pelapor 

gugur karena tidak lengkap dalam 2 hal yang telah disepakati bersama 

dalam dokumen lelang yaitu; ---------------------------------------------------  

13.4.1.1. “Fiskal Pajak Pratama dan surat keterangan kinerja baik dan 

tidak masuk daftar hitam (sesuai dengan persyaratan 

kualifikasi dokumen lelang penyedia barang dan jasa 

Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 

tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah bab ii – tentang proses pengadaan barang / jasa 

yang memerlukan penyedia barang / jasa pada persyaratan 

kualifikasi penyedia barang / jasa poin 1.g yaitu memiliki 

kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar 

hitam di suatu instansi (terlampir fotocopy keppres tersebut);  
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13.4.1.2. Oleh karena itu kami akan uraikan setiap analisa yang 

dianggap oleh tim pemeriksa sebagai suatu rangkaian dan 

fasilitas dari panitia tender untuk kami bisa memenangkan 

tender tersebut; -------------------------------------------------------  

13.4.2 Bahwa penerapan persyaratan SIG/SITU yang tidak tegas dan 

konsisten, maka sangat kami sayangkan apabila ini dijadikan bukti 

dalam rangkaian tuduhan tersebut karena kami sebagai peserta tender 

hanya mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan sama untuk 

setiap peserta tender dari dokumen dan perubahannya yang kami 

terima dalam mengikuti tender tersebut. Tanpa bisa ditambah atau 

diubah kalau tidak ada kesepakatan bersama. Jadi kami sebagai peserta 

tender tidak mencampuri setiap keputusan yang diambil atau dibuat 

oleh panitia tender; ---------------------------------------------------------------  

13.4.3 Bahwa mengenai penerapan persyaratan fiskal pajak pratama dan surat 

keterangan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam sangat tidak 

mendasar dijadikan bukti dan dijadikan alasan salah satu fasilitas dari 

panitia tender untuk memenangkan kami dalam tender tersebut; ---------  

13.4.4 Bahwa alasan dan bukti kami yaitu dalam kesepakatan adanya 

perubahan SIG/SITU dan fiskal pajak pratama yang disepakati bersama 

pada saat aanwijzing (7 Mei 2009) dimana dihadiri oleh PT. Putera 

Sulut Perdana, PT. Sederhana Karya Jaya dan PT. Dayana Cipta serta 

disetujui secara bersama adanya beberapa perubahan di SIG/SITU dan 

fiskal pajak pratama; -------------------------------------------------------------   

13.4.5 Bahwa tertuang juga dalam salinan putusan tim pemeriksa bab III.10 

tentang aanwijzing. Jadi adalah sangat tidak bijaksana kalau ini 

dijadikan alasan untuk atau bukti dalam persekongkolan vertikal; -------  

13.4.6 Bahwa yang menjadi pertanyaan kami, kenapa fiskal pajak pratama 

yang sudah disepakati bersama tidak disiapkan oleh pihak pelapor 

sedangkan pada saat aanwijzing tidak pernah ada keberatan dari pihak 

pelapor untuk persyaratan fiskal pajak pratama yang dari 3 tahun 

diubah menjadi 1 tahun yaitu tahun 2008 apakah pihak PT. Putera 

Sulut Perdana lupa mengurusnya atau teledor dalam memeriksa 

dokumen tender atau adanya hal lain yang tidak dikemukakan secara 

terperinci oleh PT. Putera Sulut Perdana; -------------------------------------  

13.4.7 Bahwa dalam proses pembuatan surat fiskal pajak pratama kami tidak 

merasa adanya sesuatu yang memberatkan pihak peserta tender karena 

apabila tidak adanya tunggakan pajak atau masalah dalam pajak tahun 
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yang terakhir maka pihak kantor pajak pasti akan menerbitkan surat 

fiskal pajak pratama tersebut. (terlampir contoh surat fiskal pajak 

pratama); ---------------------------------------------------------------------------  

13.4.8 Bahwa sedangkan surat keterangan kinerja baik dan tidak masuk daftar 

hitam juga merupakan syarat yang sudah ada di dalam pengambilan 

dokumen tender dan sudah diterima oleh peserta tender. Kami merasa 

ini tidak merupakan sesuatu yang memberatkan karena syarat ini 

memang harus dikeluarkan oleh suatu Instansi 

Pemerintah/Daerah/Propinsi/Pusat (instansi yang berwenang) agar 

menghindari adanya perusahaan yang sudah black list pada tender – 

tender yang lalu; ------------------------------------------------------------------  

13.4.9 Bahwa perusahaan tidak dapat membuat pernyataan tidak masuk daftar 

hitam karena dalam dokumen lelang untuk kinerja baik harus dari 

instansi yang berwenang yang terkait masalah kondite perusahaan 

selama mengikuti tender pemerintah. Syarat ini bukan hanya untuk 

beberapa perusahaan saja yang diterapkan melainkan oleh semua 

peserta tender dan disepakati bersama tanpa memilih kami atau salah 

satu peserta tender yang lain; ---------------------------------------------------  

13.4.10 Bahwa mengenai pengalaman atau kemampuan dasar perusahaan kami 

PT. Dayana Cipta adalah pada dasarnya benar merupakan joint 

operational dengan CV. Manuwo Jaya tetapi pada tanggal 5 September 

2005 CV. Manuwo Jaya mengundurkan diri dari perjanjian kemitraan 

yang dibuat pada tanggal tersebut dan disetujui penanggung jawab 

kegiatan (terlampir surat pengunduran diri tersebut), sesuai dengan 

Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 Buku 1 Standar Dokumen 

Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi 

(Pemborongan) Kontrak Harga Satuan hal. 38 dimana tertulis 

pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa 

penawaran maupun sepanjang kontrak, kecuali dengan persetujuan 

tertulis terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen dan persetujuan 

bersama secara tertulis dari masing–masing anggota KSO; ---------------  

13.4.11 Bahwa dengan demikian pengalaman tersebut sebagai pengalaman 

pekerjaan PT. Dayana Cipta sendiri. kami juga melampirkan bukti 

penyetoran pajak tahun 2005/2006 atas nama PT. Dayana Cipta dimana 

PPN 10% disetorkan secara keseluruhan dari total tender yaitu Rp. 

8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima belas juta rupiah) ini 
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membuktikan bahwa proyek tersebut adalah benar menjadi hak 

keseluruhan PT. Dayana Cipta sendiri; ---------------------------------------  

13.5 Proses Tender; -------------------------------------------------------------------------------  

13.5.1 Pengumuman tender dilakukan pada tanggal 2 Mei 2009 di SKH 

Komentar dan tanggal 4 Mei 2009 di SKH Media Indonesia; -------------  

13.5.2 Pendaftaran peserta tanggal (4–14 Mei 2009) yang mendaftar ada 9 

perusahaan; ------------------------------------------------------------------------  

13.5.3 Aanwijzing (7 Mei 2009) dihadiri oleh banyak  peserta tender termasuk 

PT. Putera Sulut Perdana dan PT. Sederhana Karya Jaya; -----------------   

13.5.4 Pada addendum dokumen lelang persyaratan fiskal pajak pratama dari 

3 tahun (2006, 2007, & 2008) berubah atas kesepakatan bersama 

menjadi 1 tahun terakhir saja yaitu tahun 2008 (semua peserta 

aanwijzing menyetujui perubahan tersebut termasuk PT. Putera Sulut 

Perdana); ---------------------------------------------------------------------------  

13.5.5 Pemasukan penawaran (8 Mei –15 Mei 2009); ------------------------------  

13.5.6 Penelitian kelengkapan dokumen penawaran 15 Mei 2009; ---------------  

13.5.7 Evaluasi; ---------------------------------------------------------------------------  

13.5.8 Usulan dan Penetapan Pemenang (4 Juni 2009); ----------------------------  

13.5.9 Pengumuman dan Pemenang Tender 5 Juni 2009; --------------------------  

13.5.10 Sanggahan; ------------------------------------------------------------------------  

13.5.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas bagaimana mungkin penetapan 

persyaratan fiskal pajak pratama dan surat keterangan kinerja baik dan 

tidak masuk daftar  hitam dinilai oleh tim pemeriksa sebagai hal yang 

memberatkan salah satu pihak (pihak pelapor), padahal dalam uraian 

diatas tanggal 7 Mei 2009, pada saat aanwijzing pihak PT. Putera Sulut 

Perdana juga hadir dan tidak keberatan dalam hal surat fiskal pajak 

pratama bahkan menyetujui adanya perubahan tahun laporan fiskal 

pajak pratama tersebut; ----------------------------------------------------------  

13.5.12 Bahwa sangat tidak mungkin sesuatu yang sudah disepakati bersama 

akhirnya memberatkan satu perusahaan dan menguntungkan satu 

perusahaan. Kalau ini terjadi berarti ini bukan artinya kesepakatan 

tetapi keputusan sepihak sehingga bisa merugikan salah satu peserta 

dan menguntungkan peserta yang lain; ---------------------------------------  

13.6 Kesimpulan; ---------------------------------------------------------------------------------  

13.6.1 Bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

perkenankanlah kami terlapor menyampaikan perihal yang patut 

menjadi bahan pertimbangan hukum Sidang Majelis Komisi untuk 
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memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum  menjatuhkan keputusan 

sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------  

13.6.1.1. Bahwa tidak terdapat satupun bukti yang secara langsung 

maupun tidak langsung telah membuktikan bahwa telah 

terjadi persekongkolan vertikal sebagaimana yang diatur 

oleh Pasal 22 Undang – Undang No 5 Tahun 1999; ----------  

13.6.1.2. Bahwa Tim pemeriksa hanya menilai berdasarkan penerapan 

persyaratan yang dibuat oleh panitia lelang untuk tender 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pengaman Pantai 

Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama – Towo’e Sulawesi 

Utara sehingga sangatlah tidak tepat apabila dengan 

penerapan persyaratan yang telah disetujui bersama dan telah 

diterima oleh semua peserta tender dijadikan rangkaian yang 

baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

menguntungkan perusahaan kami sebagai pemenang tender; -  

13.6.1.3. Bahwa sangat disayangkan karena tim pemeriksa hanya 

berpatokan dalam beberapa penerapan syarat- syarat yang 

tidak dapat dipenuhi oleh kedua perusahaan dan langsung 

mengindikasikan adanya rangkaian fasilitas dari panitia 

tender dan menguntungkan pihak kami dan memfasilitasi 

kemenangan perusahaan kami padahal tim pemeriksa 

seharusnya mencari fakta ada berapa perusahaan yang dapat 

memenuhi syarat tersebut dan mengapa perusahaan yang 

gugur tidak dapat memenuhi syarat tersebut padahal 

menyetujui dan mengetahui adanya syarat tersebut bukan 

malah menjadikan gugurnya perusahaan lain dengan tidak 

dapat memenuhi persyaratan tersebut sebagai indikasi 

pesekongkolan panitia tender dengan perusahaan kami; -----  

13.6.1.4. Bahwa adanya pencabutan perkara perdata yang dilaporkan 

oleh PT. Putera Sulut Perdana di Pengadilan Negeri Tahuna 

sudah membuktikan bahwa PT. Putera Sulut Perdana tidak 

adanya bukti kuat dalam laporan tersebut sehingga sangat 

merugikan pihak kami sebagai pemenang tender. (terlampir 

surat pencabutan perkara dari PT. Putera Sulut Perdana) 

CATATAN : didalam pencabutan tidak adanya perdamaian 

tapi pencabutan perkara, karena kalau perdamaian berarti 
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harus ada akta perdamaian di depan majelis hakim tetapi 

yang terjadi pihak pelapor mencabut perkara tersebut); -----  

13.6.2 Bahwa akhir dari pembelaan ini dengan kesimpulan yang didasari 

kepada alat bukti yang sah, baik keterangan kami sebagai terlapor dan 

bukti surat, maka sesuai Undang – undang Pasal 188 ayat 3 KUHAP 

menyatakan “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 

dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim, dengan arif lagi 

bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan 

dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Maka kami sangat 

mengharapkan dengan segala kerendahan hati kami, memohon Sidang 

Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan 

seadil adilnya dan mempertimbangkan setiap bukti yang ada 

didasarkan rasa keadilan yang diyakini oleh Sidang Majelis; -------------  

14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 16 Juni 2010, Panitia 

Tender hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut (vide bukti C10.2 ); ----------------------------------  

14.1 Mengenai Persekongkolan Vertikal; ---------------------------------------------------  

14.1.1 Bahwa adapun hal yang diindikasi sebagai fasilitas atau persyaratan 

yang memberatkan pihak yang gugur dan menguntungkan pihak yang 

menang adalah sebagai berikut; ----------------------------------------------  

14.1.1.1. Penetapan persyaratan SIG/SITU yang tidak tegas dan 

konsisten; -----------------------------------------------------------  

14.1.1.1.1. Bahwa pada awalnya, Panitia Tender 

menerapkan persyaratan adanya SIG/SITU 

secara terpisah dan bukan merupakan substitusi 

sehingga mengakibatkan gugurnya PT. Putera 

Sulut Perdana dan PT. Sederhana Karya Jaya. 

Hal tersebut selanjutnya dikoreksi oleh Panitia 

Tender sendiri dengan menetapkan bahwa 

persyaratan SIG dan SITU merupakan 

persyaratan yang saling substitusi; ---------------  

14.1.1.1.2. Tanggapan; ------------------------------------------  

14.1.1.1.3. Bahwa persyaratan SIG telah ditetapkan Panitia 

Tender dalam Dokumen Lelang (terlampir 

Dokumen Lelang Jasa Pemborongan hlm 31 

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi huruf B.1 

dan hlm 40 huruf E.3) dan dipertegas lagi dalam 



  

halaman 23 dari 45 

 

 

SALINAN 

Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang Dan 

Spesifikasi Pekerjaan dimana SIG dan SITU 

merupakan persyaratan yang saling substitusi, 

sehingga kami panitia tidak memberatkan 

peserta lelang untuk memenuhi persyaratan ini 

(terlampir Berita Acara Penjelasan Dokumen 

Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan hlm 7 Bab III 

huruf B. angka 4.a.2). Terkait dengan 

persyaratan SIG/SITU, maka SITU PT. Putera 

Sulut Perdana dinyatakan diterima; --------------   

14.1.1.2. Penetapan persyaratan Fiskal Pajak Pratama dan Surat 

Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam; --  

14.1.1.2.1. Bahwa persyaratan tersebut merupakan 

persyaratan yang berlebihan dan memberatkan 

peserta tender karena secara umum berdasarkan 

alat bukti yang diperoleh selama proses 

pemeriksaan, persyaratan tersebut dapat 

dipenuhi oleh peserta cukup dengan bukti tanda 

terima penyampaian Surat Pajak Tahunan 

(SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, 

dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 

Pasal 29 serta untuk keterangan kinerja/tidak 

masuk daftar hitam cukup dengan surat 

pernyataan bahwa perusahaan tidak masuk 

daftar hitam; -----------------------------------------  

14.1.1.2.2. Tanggapan; ------------------------------------------  

14.1.1.2.3. Bahwa yang di syaratkan Panitia dalam 

dokumen lelang dan Berita Acara Penjelasan 

adalah bukti lunas Pajak Tahun Terakhir (SPT 

PPh) dari Instansi yang berwenang, Laporan 

PPh pasal 25 atau pasal 23 atau PPn minimal 3 

(tiga) bulan terakhir  dan Fiskal Pajak Pratama.  

Penetapan syarat Fiskal Pajak Pratama sebagai 

persyaratan lelang dan telah disepakati oleh 

seluruh Peserta tender yang hadir pada saat 

penjelasan pekerjaan yang selanjutnya 

dituangkan dalam Berita acara Penjelasan 
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Dokumen Lelang (terlampir Berita Acara 

Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi 

Pekerjaan Bab III huruf B. Umum angka 4.a.6 

dan Tanya jawab hlm 2 Nomor 7 dan 10)  hal ini 

untuk  membuktikan  bahwa laporan dari Wajib 

Pajak adalah asli dan tidak ada hutang pajak 

serta masalah-masalah lain yang dapat  

menjamin penerimaan negara; --------------------  

14.1.1.2.4. Bahwa persyaratan ini diadakan ketika 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe sering dihadapkan pada masalah 

banyaknya rekanan penyedia barang dan jasa 

yang menunggak pajak dan Retribusi 

sebagaimana pernah tercantum pada setiap 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditahun – 

tahun sebelum syarat ini ditentukan ;  -----------  

14.1.1.2.5. Bahwa pada saat pembukaan penawaran untuk 

Paket pekerjaan tersebut, dari 8 (Delapan) 

peserta lelang ada 6 (enam) yang memasukkan 

Fiskal Pajak Pratama tersebut sehingga 

Perusahaan yang tidak memasukkan dianggap 

tidak lengkap karena Panitia telah mensyaratkan 

dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang 

dan Spesifikasi Pekerjaan/Addendum dokumen 

lelang (terlampir). Dalam hal ini persyaratan 

yang diminta tidak memberatkan bagi Peserta 

Lelang.; -----------------------------------------------  

14.1.1.3. Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar 

Hitam dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah 

Kabupaten/Propinsi/Pusat dipakai sebagai bukti bahwa 

perusahaan yang mengikuti Tender tidak bermasalah dalam 

pelaksanaan kontrak yang pernah dikerjakan; -----------------  

14.1.1.4. Persyaratan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalamn 

daftar hitam di suatu instansi sebagai pemenuhan 

kelengkapan administrasi telah diatur dalam Lampiran 1 

Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.b.1) g Jo Keputusan 

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
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339/KPTS/M/2003 pada Bab IV.A.8  sebagai petunjuk  

pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi 

Pemerintah. Untuk itu  Panitia mensyaratkan Surat 

Keterangan Kinerja Baik dan Tidak  Masuk Daftar Hitam 

harus dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah 

Kabupaten/Propinsi/Pusat yang berwewenang kepada semua 

Peserta lelang; ------------------------------------------------------  

14.1.1.5. Bahwa persyaratan ini juga  sudah merupakan kelaziman dan 

cenderung serta sudah menjadi kearifan lokal Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka 

sinkronisasi, koordinasi dan pengawasan antar teknis 

penyelenggara fungsi pemerintahan pembangunan dan 

kemasyarakatan; ---------------------------------------------------  

14.1.1.6. Bahwa pada saat Pembukaan seluruh Penawaran tanggal 15 

Mei 2009 dari 48 Paket pekerjaan yang di Tender oleh 

Panitia tercatat 163 dokumen penawaran yang memasukan 

Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak  Masuk Daftar 

Hitam dari Instansi Pemerintah Kabupaten/Propinsi dan 

Fiskal Pajak Pratama (terlampir fiskal pajak pratama dan 

surat keterangan kinerja baik dari beberapa Perusahaan di 

paket yang berbeda sebagai contoh pada paket pekerjaan 

Pemeliharaan Jaringan  Irigasi, Pemeliharaan Jalan Dan 

Penyediaan Sarana Air Bersih).  Dalam hal ini Persyaratan 

yang diminta tidak memberatkan bagi Peserta Lelang.; -----  

14.1.1.7. Persyaratan ini ditetapkan dalam Dokumen Lelang dan 

Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi 

Pekerjaan/Addendum Dokumen Lelang (Lampiran Dokumen 

Lelang Jasa Pemborongan hlm 5 Bab II huruf B. Umum 

angka 10.a.7) Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan 

Spesifikasi Pekerjaan hlm 7 Bab III huruf B. Umum angka 

4.a.9); ----------------------------------------------------------------  

14.1.1.8. Bahwa semua Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan 

Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan / Addendum 

Dokumen Lelang telah dibagikan serta diterima oleh seluruh 

peserta lelang; ------------------------------------------------------  

14.1.1.9. Kami selaku panitia tender tidak memihak siapapun yang 

mengikuti tender ini, karena semua peseta tender telah 
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diundang untuk menghadiri aanwijzing pada tanggal 7 Mei 

2009. Aanwijzing tersebut dilaksanakan untuk seluruh paket 

pekerjaan (48 paket). Ini dilakukan agar apapun keberatan 

dan keluhan dapat dibahas diberi petunjuk dan dibuat 

perubahan secara bersama serta disepakati bersama. 

Sehingga sangat tidak tepat apabila kami menjalankan tugas 

dengan peraturan yang berlaku dianggap sebagai pemberi 

fasilitas untuk memihak salah salah satu peserta tender. Pada 

saat aanwijzing pihak yang dikatakan oleh tim investigator 

sebagai pihak yang dirugikan juga turut hadir yaitu PT. 

Putera Sulut Perdana sehingga sangat tidak mungkin kalau 

ini memberatkan pihak mereka tetapi mereka justru 

menyetujui adanya beberapa perubahan pada saat aanwijzing 

tersebut; -------------------------------------------------------------  

14.1.1.10. Semua yang kami lakukan berdasarkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bab i 

bagian ketiga prinsip dasar “pengadaan barang/jasa wajib 

menerapkan prinsip–prinsip: ---------------------------------------  

a.  Efisien ; berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan 

dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang 

sesingkat–singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b.  Efektif ; berarti Pengadaan barang/jasa harus sesuai 

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat 

memberikan manfaat yang sebesar–besarnya sesuai 

dengan sasaran yang ditetapkan; ------------------------------  

c.  Terbuka dan Bersaing ; berarti Pengadaan barang/jasa 

harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi 

persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat 

diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas dan transparan; ---------------------------  

d.  Transparan ; Berarti semua ketentuan dan informasi 

mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis 

administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, 

penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka 



  

halaman 27 dari 45 

 

 

SALINAN 

bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta 

bagi masyarakat luas pada umumnya; ------------------------  

f.  Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, 

keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksana 

tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat 

sesuai dengan prinsip–prinsip serta ketentuan yang 

berlaku dalam pengadaan barang / jasa; ----------------------   

14.1.1.11. Dari uraian di atas, apabila kami selaku panitia tidak 

menggugurkan pihak peserta tender yang tidak dapat 

memenuhi syarat – syarat yang telah disepakati sudah tertera 

dalam persyaratan dalam dokumen tender dan perubahannya, 

maka kami selaku panitia akan melanggar Prinsip dasar 

KEPPRES No. 80 Tahun 2003; ----------------------------------  

14.1.1.12. Kami sebagai pelaku panitia tender sangat tidak dapat 

megusulkan pemenang pada salah satu peserta tender yang 

tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disepakati dan 

telah ditetapkan di dalam dokumen lelang, karena bagaimana 

kami dapat bertanggung jawab kepada peserta yang lain 

yang secara lengkap memenuhi setiap persyaratan baik yang 

tertera dalam dokumen tender maupun dengan 

perubahannya?; -----------------------------------------------------  

14.1.1.13. Segala persyaratan yang dianggap oleh tim investigator 

sebagai syarat yang memberatkan, perkenankan kami 

bertanya fakta mana yang dikatakan sebagai hal yang 

memberatkan apabila ada 6 perusahaan yang dapat 

memenuhi syarat tersebut sedangkan 2 perusahaan gugur 

karena tidak dapat memenuhi syarat yang ada di dalam 

dokumen. dan ada 47 paket pekerjaan lainnya dalam proses 

tender yang juga memakai dokumen lelang yang sama dan 

dipersyaratkan antara lain fiskal pajak pratama dan surat 

keterangan kinerja baik. apakah kami selaku panitia harus 

mengikuti kehendak 1 perusahaan yang telah lalai dengan 

memaksakan fakta dan merubah dokumen yang sudah ada 

serta menyetujui  kehendak perusahaan tersebut untuk bisa 

menang dalam tender yang dimaksud. bukankah ini berarti 

kami melakukan apa yang disebut oleh tim investigator yaitu 

persekongkolan vertikal?; ----------------------------------------  
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14.1.1.14. Bahwa Apa yang kami lakukan untuk terwujudnya prinsip–

prinsip dasar dari setiap pengadaan barang/jasa adalah sesuai 

dengan undang–undang yang berlaku karena apa yang kami 

lakukan adalah bentuk dari pertanggung jawab kami selaku 

panitia tender untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada 

instansi yang terkait; ----------------------------------------------  

14.1.1.15. Mengabaikan fakta terkait dengan pengalaman pekerjaan PT. 

Dayana Cipta; ------------------------------------------------------  

14.1.1.16. Panitia Tender  mengabaikan   bahwa pengalaman pekerjaan 

senilai  Rp. 8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima 

belas juta rupiah) yang dilampirkan PT. Dayana Cipta 

sebenarnya merupakan pekerjaan yang dilakukan melalui 

Joint Operation namun Panitia Tender secara serta merta 

menilai pengalaman tersebut sebagai pengalaman pekerjaan 

PT. Dayana Cipta secara mandiri; -------------------------------  

14.1.1.17. Tanggapan; ---------------------------------------------------------  

14.1.1.18. Panitia menilai pengalaman tersebut sebagai pengalaman 

pekerjaan PT. Dayana Cipta sendiri senilai Rp. 

8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima belas juta 

rupiah) dengan melihat surat pengunduran diri dari 

perjanjian kemitraan yang disetujui oleh Penanggung Jawab 

Kegiatan (terlampir) dan itu sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007; ------------------------  

14.1.1.19.  Dalam hal evaluasi penawaran bagi peserta lelang, maka 

kami Panitia berpedoman pada Keppres RI Nomor 80 Tahun 

2003 beserta perubahan–perubahannya dan Kepmen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003.  

14.1.1.20. Hal ini telah dijelaskan dalam Dokumen Lelang mengenai 

Kriteria/Formulasi Evaluasi Penawaran. Dimana kami 

Panitia hanya akan mengevaluasi penawaran yang 

memenuhi syarat (lampiran Dokumen Lelang Jasa 

Pemborongan halaman 11); --------------------------------------  

14.1.1.21. Sesuai ketentuan dokumen lelang BAB VII angka 4.c dalam 

formulir isian kualifikasi huruf E .3 dan Dokumen Lelang 

Bab VII angka 5.D.3.c) data personalia dan dituangklan 

dalam addendum Dokumen Lelang perihal Penilain 

Kualifikasi dimana dipersyaratkan; -----------------------------  
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14.1.1.22. Neraca perusahaan per tanggal 30 April 2009 dilampiri 

Rekening Koran 3 bulan terakhir (Februari, Maret, April 

2009);  ---------------------------------------------------------------  

14.1.1.23. Pelampiran RC Bank yang dimaksud untuk melihat posisi 

keuangan (saldo bank) dari penyedia jasa yang  disesuaikan 

dengan saldo Bank pada Neraca; --------------------------------  

14.1.1.24. Tenaga Ahli Sarjana Teknik Juruisan Sipil/Bangunan 

Air/Pantai, 2 orang pengalaman minimal 2 tahun di bidang 

konstruksi bangunan air/pantai, memiliki SKA (Sertifikasi 

Keahlian); -----------------------------------------------------------  

14.1.1.25. Dalam  penilaian administrasi   terhadap PT. Marga 

Dwitaguna hal – hal yang menyebabkan perusahaan ini tidak 

memenuhi syarat administrasi berdasarkan hasil evaluasi 

Panitia adalah; ------------------------------------------------------  

14.1.1.26. Nilai saldo Bank dalam Rekening Koran tidak sama/tidak 

sesuai dengan nilai saldo Bank yang dicantumkan di Neraca. 

Penilaian ini mengacu pada Lampiran I Keppres RI No. 80 

Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 Bab II.A.b.1) p : 

Tidak membuat pernyataan tidak benar tentang kompetensi 

dan kemampuan usaha yang dimilikinya; ----------------------  

14.1.1.27. Tidak ada personil yang memiliki SKA sesuai Jurusan 

Sipil/Bangunan Air/ Pantail; -------------------------------------  

14.1.1.28. Pelampiran SKA personil yang sesuai  dengan bidang 

pekerjaan supaya dapat melihat kemapuan perusahaan dalam 

menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, hal ini mengacu 

pada Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab 

II.A.1.b.1) m : Memiliki kemapuan meyediakan fasilitas dan 

peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan 

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

14.1.1.29. Penelitian administrasi tersebut telah mengacu pada 

Lampiran I Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 

November 2003 Bab II  Proses Penghadaan Barang/Jasa 

yang memerlukan Penyediaan Barang/Jasa A.1.b.2).e Jo 

Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 

339/KPTS/M/2003 bab IV, hal mana bila tidak memenuhi 

syarat kualifikasi dinyatakan gugur; ----------------------------  
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14.1.1.30. Untuk Penilaian Teknis sesuai dokumen lelang Bab III Pasal 

32 point b. Menggunakan sistem nilai yaitu dengan 

pembobotan terhadap Metode Pelaksanaan, Jadwal 

Pelaksanaan , Skhema Bahan, Skheme Tenaga, kemampuan 

peralatan, Personil Inti, pengalaman kerja, syarat teknis 

lainnya; --------------------------------------------------------------  

14.1.1.31. Dalam penilaian teknis terhadap PT. Bintang Fajar 

Timurraya jo PT Anugerah Dynasty Sakti Nilai Evaluasi 

Teknis tidak mencukupi (kurang) hanya 52,70 % sehingga 

tidak memenuhi syarat teknis (hasil evaluasi teknis 

terlampir); -----------------------------------------------------------  

14.1.1.32. Indikasi bahwa kami Panitia membuat ketentuan atau 

persyaratan tender yang tidak jelas, tidak tegas dan tidak 

transparan yang mengakibatkan peserta tender tertentu 

dirugikan adalah tidak benar karena semua persyaratan yang 

harus dimasukkan sudah ditetapkan dalam dokumen lelang 

dan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan 

Spesifikasi Pekerjaan. Dengan demikian hal–hal yang tidak 

jelas sudah diperjelas dalam Berita Acara Penjelasan 

Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan / Addendum 

Dokumen Lelang dan telah dibagikan serta diterima oleh 

seluruh peserta lelang. Demikian juga dengan penilaian 

bahwa kami panitia tidak konsisten dalam menyebutkan atau 

menuliskan nama paket tender pada Dokumen Tender 

dengan BoQ sehingga menyebabkan kesamaan kesalahan 

penulisan pada dokumen penawaran peserta kami tanggapi 

bahwa; ---------------------------------------------------------------  

a. Pada dasarnya penulisan kata “muara” pada “Pekerjaan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pengaman 

Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama – Muara 

Towo’e dan tanpa kata “muara” pada Pekerjaan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Pengaman 

Pantai Teluk Tahuna Segmen Pelabuhan Lama – 

Towo’e bukanlah sesuatu yang substantif karena  hal  ini 

hanyalah  menunjukkan  arah  pekerjaan  dari  

Pelabuhan  Lama ke Muara Towoe / Towo’e. Oleh 

karena itu pemakaian kata “muara” ataupun tanpa kata 
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“muara” pada nama paket tender dapat 

diterima/dibolehkan; -----------------------------------------  

14.1.1.33. PT. Putera Sulut Perdana telah mencabut gugatan di 

Pengadilan Negeri Tahuna. Surat pencabutannya kami 

lampirkan; -----------------------------------------------------------  

14.1.1.34. Kesimpulan; --------------------------------------------------------  

14.1.1.35. Bahwa berdasarkan uraian–uraian yang kami paparkan 

sebelumnya, perkenankanlah kami menyampaikan yang 

patut menjadi pertimbangan bagi sidang majelis dalam 

memeriksa dan mengadili sebelum menjatuhkan putusannya; 

14.1.1.36. Bahwa tidak terdapat satupun bukti dalam pemeriksaan yang 

dapat dijadikan bukti bahwa kami memfasilitasi salah satu 

peserta tender atau merugikan salah satu peserta tender yang 

lain sehingga dapat dirangkaikan menjadi satu pelanggaran 

Pasal 22 Undang–undang No. 5 Tahun 1999 yaitu 

persekongkolan vertikal. Semua yang telah kami lakukan 

sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 serta 

perubahan – perubahannya yang terakhir PEPRES RI No. 95 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Keppres 80 Tahun 

2003, Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 Buku 1, 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Nomor 339/KPTS/M/2003, Dokumen lelang Jasa 

Pemborongan, Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang 

dan Spesifikasi Pekerjaan/ Addendum Dokumen Lelang 

yang berlaku serta setiap perubahan sudah disetujui secara 

bersama dan tidak pihak yang dirugikan pada saat dokumen 

dibagikan. Ini juga sesuai dan sama dengan tender manapun 

yang berlaku di Negara yang kita cintai INDONESIA. 

Sehingga sangat tidak mungkin apabila tim investigator 

menganggap bahwa dengan apa yang kami lakukan 

merupakan suatu bukti bahwa sudah terjadi persekongkolan 

vertikal; --------------------------------------------------------------  

14.1.1.37. Sidang majelis komisi adalah tempat yang terpenting bagi 

kami selaku panitia tender untuk pembelaan diri kami dan 

minta keadilan yang sejujur–jujurnya, hal ini menjadi 

dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum 

dan kepastian hukum; ---------------------------------------------  
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14.1.1.38. Demikianlah pembelaan yang kami sampaikan dalam 

persidangan yang mulia ini, semoga Tuhan yang Maha Kasih 

memberikan petunjuk kepada Majelis komisi untuk 

memutuskan perkara ini dengan seadil–adilnya; --------------  

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

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

 

 

TENTANG HUKUM 

 

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), 

Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis 

Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para 

Terlapor yaitu sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------  

1.1 Mengenai Identitas Para Terlapor;------------------------------------------------------  

1.1.1 Bahwa Terlapor I: PT Dayana Cipta adalah badan usaha yang didirikan 

dengan Akte perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 12 Maret 2009 yang 

dibuat Notaris Julius Daniel Ismawi, S.H., berkedudukan dan berkantor di 

Manado dengan kegiatan usaha di bidang Pembangunan, Jasa, 

Perdagangan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan, Pertanian dan 

Percetakan. Dalam prakteknya, PT Dayana Cipta menjadi peserta Tender 

Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 

Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe (vide bukti 

C1.1); ----------------------------------------------------------------------------------  

1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Marga Dwitaguna adalah badan usaha yang 

didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 63 tanggal 31 Maret 

2009 yang dibuat Notaris Thelma Andries, S.H., berkedudukan dan 

berkantor di Manado dengan melakukan kegiatan usaha di bidang 

Pembangunan, Perdagangan Umum, Pertambangan dan Energi, Pertanian, 

Perindustrian, Percetakan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa. Dalam 

prakteknya, PT Marga Dwitaguna menjadi peserta Tender Pengadaan 

Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul 

Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas 

Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe (vide bukti C2.1); -----------------------  
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1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Sederhana Karya Jaya adalah badan usaha yang 

didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 21 tanggal 27 Maret 

2008 yang dibuat Notaris Julius Daniel Ismawi, S.H., berkedudukan dan 

berkantor di Manado dengan melakukan kegiatan usaha di bidang 

Perdagangan, Pembangunan, Industri, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, 

Perikanan, Keagenan, Pelayanan, Jasa, Angkutan Barang atau 

Penumpang, Percetakan, Penerbitan. Dalam prakteknya, PT Sederhana 

Karya Jaya menjadi peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa Dinas 

Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program 

Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 

Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum 

Kab. Kep. Sangihe (vide bukti C3.1); ---------------------------------------------   

1.1.4 Bahwa Terlapor IV: PT Bintang Fajar Timurraya Jo. PT Anugerah 

Dynasty Sakti, adalah badan usaha yang didirikan dengan Akte perubahan 

terakhir Nomor 59 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat Notaris T. Eddy 

Boham, SH, MH., berkedudukan dan berkantor di Manado dengan 

melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, 

Industri, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Keagenan, 

Pelayanan, Jasa, Angkutan Barang atau Penumpang, Percetakan, 

Penerbitan. Dalam prakteknya, PT Bintang Fajar Timurraya Jo. PT 

Anugerah Dynasty Sakti menjadi peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa 

Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah 

Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan 

Umum Kab. Kep. Sangihe (vide bukti C4.1); ------------------------------------   

1.1.5 Bahwa Terlapor V: PT Realita Mokukan Raya Jo. PT Gading Murni 

Perkasa, adalah badan usaha yang didirikan dengan Akte perubahan 

terakhir Nomor 21 tanggal 9 April 2008 yang dibuat Notaris Grace 

Margareth Goenawan , SH, MH., berkedudukan dan berkantor di Manado 

dengan melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, 

Industri, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Keagenan, 

Pelayanan, Jasa, Angkutan Barang atau Penumpang, Percetakan, 

Penerbitan. Dalam prakteknya, PT Realita Mokukan Raya Jo. PT Gading 

Murni Perkasa, menjadi peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa Dinas 

Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe Program 

Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak 

Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum 

Kab. Kep. Sangihe (vide bukti C5.1); ---------------------------------------------  



 

halaman 34 dari 45 

SALINAN 

1.1.6 Bahwa Terlapor VI: PT Cahya Mentari Cemerlang, adalah badan usaha 

yang didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 3 Januari 

2006 yang dibuat Notaris Ambat Stientje,S.H.,M.Kn berkedudukan dan 

berkantor di Manado dengan melakukan kegiatan usaha di bidang 

Kontraktor Bangunan, Jasa, Perdagangan Umum, Pengangkutan Umum 

dan Perbengkelan. Dalam prakteknya, PT Cahya Mentari Cemerlang 

menjadi peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, 

Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan 

Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. 

Sangihe (vide bukti C6.1); ----------------------------------------------------------  

1.1.7 Bahwa Terlapor VII: PT. Liandre Permai Jaya, adalah badan usaha yang 

didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 7 tanggal 7 Pebruari 

2007 yang dibuat Notaris Ambat Stientje,S.H.,M.Kn berkedudukan dan 

berkantor di Manado dengan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa, 

Kontraktor, Perdagangan Umum, Pengadaan, Percetakan, Penerbitan, 

Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Elektronik, Konveksi dan 

Meubelair. Dalam prakteknya, PT. Liandre Permai Jaya menjadi peserta 

Tender Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 

Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe (vide bukti 

C7.1); ----------------------------------------------------------------------------------  

1.1.8 Bahwa Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan 

Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian 

Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. 

Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. 

Kep. Sangihe dengan susunan kepanitian yaitu M.S. Kuheba, ST (Ketua 

merangkap anggota), E.J. Merentek (wakil ketua merangkap anggota), 

R.R. Katiandagho, SST (Sekretaris merangkap anggota), M.B.Gaghana, 

ST, N.Laikun, ST, Eko Hartono. T, ST, dan N. Petonengan, AMaTM 

masing-masing sebagai anggota; --------------------------------------------------  

2. Tentang Kesamaan dan/atau kemiripan Dokumen Penawaran;------------------------- 

2.1 Kesamaan Kesalahan Penulisan Pada Dokumen Penawaran Peserta; -----------------  

2.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan fakta adanya 

kesamanaan kesalahan penulisan nama paket tender pada beberapa 

dokumen penawaran peserta terjadi karena ketidakkonsistenan yang 
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dilakukan oleh Panitia Tender dalam penyebutan nama paket tender 

khususnya pada dokumen Bill of Quantity (B/Q); ------------------------------  

2.1.2 Bahwa atas fakta tersebut, Tim Pemeriksa menyimpulkan fakta 

kesamanaan kesalahan penulisan nama paket tender tidak serta merta 

membuktikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan antara 

peserta tender; ------------------------------------------------------------------------  

2.1.3 Bahwa berkaitan dengan fakta kesamanaan kesalahan penulisan nama 

paket tender tersebut, para Terlapor tidak menanggapi dalam pembelaan; -  

2.1.4 Bahwa dengan mempertimbangkan LHPL dan alat bukti, Majelis Komisi 

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

2.1.4.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen para 

peserta dapat dijadikan indikasi awal adanya persekongkolan 

horizontal yang dilakukan antar peserta tender; -----------------------  

2.1.4.2 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan nama paket pada tender 

aquo terjadi karena kesalahan atau setidak-tidaknya merupakan 

tindakan Panitia Tender yang tidak konsisten yang penyebutan 

nama paket tender khususnya pada dokumen Bill of Quantity 

(B/Q); ------------------------------------------------------------------------  

2.1.4.3 Bahwa oleh karena, kesalahan tersebut bukan terjadi akibat 

tindakan kerja sama yang dilakukan oleh para peserta tender 

maka Majelis Komisi menyimpulkan adanya ketidaktelitian dan 

ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam penyebutan atau 

penulisan nama paket tender; --------------------------------------------   

2.2 Kesamaan Kesalahan Alamat Perusahaan dan Alamat Pemilik Perusahaan; --------   

2.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pengaturan 

pemenang tender yang dilakukan oleh PT Dayana Cipta dengan                     

PT Anugerah Dynasty Sakti terkait dengan kesamaan alamat perusahaan 

dan alamat pemilik kedua perusahaan tersebut; ---------------------------------  

2.2.2 Bahwa selain itu, dalam LHPL dinyatakan bahwa kesamaan alamat 

tersebut disebabkabkan oleh adanya hubungan keluarga diantara kedua 

perusahaan tersebut; -----------------------------------------------------------------  

2.2.3 Bahwa dalam pembelaannya PT. Dayana Cipta menyatakan sebagai 

kesamaan kesalahan penulisan nama paket tender dan kesamaan alamat 

perusahaan dan alamat pemilik perusahaan tidak dapat dijadikan dasar 

atau bukti adanya persekongkolan horizontal; -----------------------------------   

2.2.4 Bahwa berkaitan dengan kedua pendapat tersebut, Majelis Komisi 

berpendapat sebagai berikut: -------------------------------------------------------  
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2.2.4.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen para 

peserta dapat dijadikan indikasi awal adanya persekongkolan 

horizontal yang dilakukan antara peserta tender; ---------------------  

2.2.4.2 Bahwa kesamaan alamat perusahaan dan alamat pemilik 

perusahaan dapat dijadikan bukti adanya afiliasi diantara 

perusahaan yang memiliki alamat yang sama; ------------------------  

2.2.4.3 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menilai kesamaan 

alamat perusahaan dan pemilik perusahaan terjadi antara peserta 

tender yaitu PT Dayana Cipta dengan PT Anugerah Dynasty 

Sakti yang merupakan mitra joint operation dari PT Bintang Fajar 

Timurraya; ------------------------------------------------------------------  

2.2.4.4 Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menilai kapasitas PT Bintang 

Fajar Timurraya sebagai pimpinan (leader) joint operation dan 

pihak yang berhak mewakili joint operation tersebut kepada 

pihak ketiga; ----------------------------------------------------------------  

2.2.4.5 Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan ada tidaknya 

persekongkolan horizontal maka perlu dibuktikan sejauhmana 

keterlibatan PT Anugerah Dynasty Sakti dalam mempengaruhi 

keputusan joint operation khususnya dikaitkan dengan tindakan-

tindakannya terhadap peserta lain; --------------------------------------  

2.2.4.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesalahan 

kesamaan alamat perusahaan dan alamat pemilik perusahaan 

bukan merupakan dasar atau bukti adanya persekongkolan 

horizontal;  ------------------------------------------------------------------  

3. Tentang persyaratan SIG/SITU yang tidak tegas dan konsisten ;-----------------------   

3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa pada awalnya, Panitia 

Tender menerapkan persyaratan adanya SIG/SITU secara terpisah dan bukan 

merupakan substitusi sehingga mengakibatkan gugurnya PT Putera Sulut Perdana 

dan PT Sederhana Karya Jaya. Hal tersebut selanjutnya dikoreksi oleh Panitia 

Tender sendiri dengan menetapkan bahwa persyaratan SIG dan SITU merupakan 

persyaratan yang saling substitusi; ---------------------------------------------------------  

3.2 Bahwa berkaitan dengan persyaratan SIG/SITU, dalam pembelaannya PT Dayana 

Cipta menyatakan pada pokoknya penerapan persyaratan SIG/SITU yang tidak 

tegas dan konsisten, tidak dapat dijadikan bukti karena PT Dayana Cipta sebagai 

peserta tender hanya mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan sama untuk 

setiap peserta tender dari dokumen dan perubahannya yang kami terima dalam 

mengikuti tender tersebut. Tanpa bisa ditambah atau diubah kalau tidak ada 
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kesepakatan bersama. Jadi kami sebagai peserta tender tidak mencampuri setiap 

keputusan yang diambil atau dibuat oleh panitia tender; --------------------------------  

3.3 Bahwa berkaitan dengan persyaratan SIG/SITU, dalam pembelaannya Panitia 

Tender menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------------  

3.3.1 Bahwa persyaratan SIG telah ditetapkan Panitia Tender dalam Dokumen 

Lelang (terlampir Dokumen Lelang Jasa Pemborongan hal 31 Formulir 

Isian Penilaian Kualifikasi huruf B.1 dan hal 40 huruf E.3) dan dipertegas 

lagi dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang Dan Spesifikasi 

Pekerjaan dimana SIG dan SITU merupakan persyaratan yang saling 

substitusi, sehingga kami panitia tidak memberatkan peserta lelang untuk 

memenuhi persyaratan ini (terlampir Berita Acara Penjelasan Dokumen 

Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan hal 7 Bab III huruf B. angka 4.a.2). 

Terkait dengan persyaratan SIG/SITU, maka SITU PT. Putera Sulut 

Perdana dinyatakan diterima; ------------------------------------------------------  

3.4 Bahwa berkaitan dengan persyaratan SIG/SITU Majelis Komisi berpendapat 

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

3.4.1 Bahwa persyaratan SIG atau SITU memang telah dipersyaratkan oleh 

Panitia Tender kepada seluruh peserta tender; -----------------------------------  

3.4.2 Bahwa persyaratan SIG atau SITU merupakan persyaratan yang saling 

substitusi;------------------------------------------------------------------------------  

3.4.3 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi tidak menemukan adanya 

penjelasan Panitia Tender berkaitan dengan persyaratan SIG atau SITU 

dalam proses penjelasan pekerjaan (aanwijzing); -------------------------------  

3.4.4 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan adanya fakta 

ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam penerapan persyaratan SIG atau 

SITU tersebut dimana pada awalnya mengharuskan adanya SITU namun 

selanjutnya mengkoreksi dengan menetapkan antara SIG dan SITU 

merupakan substitusi; ---------------------------------------------------------------  

3.4.5 Bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi menilai Panitia Tender 

telah melakukan tindakan yang menimbulkan ketidakpastian dalam proses 

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

4. Tentang Penetapan persyaratan Fiskal Pajak Pratama dan Surat Keterangan 

Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam; ----------------------------------------------    

4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa persyaratan tersebut 

merupakan persyaratan yang berlebihan dan memberatkan peserta tender karena 

secara umum berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, 

persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh peserta cukup dengan bukti tanda terima 
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penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun 

terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 serta untuk 

keterangan kinerja/tidak masuk daftar hitam cukup dengan surat pernyataan 

bahwa perusahaan tidak masuk daftar hitam; ---------------------------------------------  

4.2 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, dalam pembelaannya PT Dayana Cipta 

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------  

4.2.1 Penerapan persyaratan fiskal pajak pratama dan surat keterangan kinerja 

baik dan tidak masuk daftar hitam sangat tidak mendasar dijadikan bukti 

dan dijadikan alasan salah satu fasilitas dari panitia tender untuk 

memenangkan kami dalam tender tersebut karena persyaratan tersebut 

telah disampaikan dan disepakati pada saat aanwijzing. Selain itu, 

persyaratan-persyaratan tersebut juga dipersyaratkan kepada semua; -------  

4.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, dalam pembelaannya Panitia Tender 

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------  

4.3.1 Bahwa persyaratan tersebut telah disepakati oleh peserta lelang yang hadir 

pada saat penjelasan pekerjaan untuk  membuktikan  bahwa laporan dari 

Wajib Pajak adalah asli dan tidak ada hutang pajak serta masalah-masalah 

lain yang dapat  menjamin penerimaan negara; ---------------------------------  

4.3.2 Bahwa persyaratan ini diadakan ketika Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe sering dihadapkan pada masalah banyaknya rekanan 

penyedia barang dan jasa yang menunggak pajak; ------------------------------  

4.3.3 Bahwa selanjutnya, tujuan adanya persyaratan Surat Keterangan Kinerja 

Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah 

Kabupaten/Propinsi/Pusat dipakai sebagai bukti bahwa perusahaan yang 

mengikuti Tender tidak bermasalah dalam pelaksanaan kontrak yang 

pernah dikerjakan; -------------------------------------------------------------------  

4.3.4 Persyaratan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam di 

suatu instansi sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi telah diatur 

dalam Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.b.1) g Jo 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

339/KPTS/M/2003 pada Bab IV.A.8  sebagai petunjuk  pelaksanaan 

pengadaan jasa konstruksi oleh instansi Pemerintah. Untuk itu  Panitia 

mensyaratkan Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak  Masuk Daftar 

Hitam harus dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah 

Kabupaten/Propinsi/Pusat yang berwewenang kepada semua Peserta 

lelang; ----------------------------------------------------------------------------------    
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4.4 Bahwa berkaitan dengan fakta adanya persyaratan Fiskal Pajak Pratama dan Surat 

Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam, Majelis Komisi 

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

4.4.1 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menemukan adanya 

persyaratan Fiskal Pajak Pratama dan Surat Keterangan Kinerja Baik dan 

Tidak Masuk Daftar Hitam pada dokumen lelang yang dibagikan oleh 

Panitia Tender kepada seluruh peserta tender; -----------------------------------  

4.4.2 Bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi tidak menemukan adanya 

pembahasan khusus pada saat aanwijzing terkait dengan persyaratan 

Fiskal Pajak Pratama dan Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak 

Masuk Daftar Hitam; ----------------------------------------------------------------  

4.4.3 Bahwa selanjutnya guna menilai apakah persyaratan tersebut merupakan 

persyaratan yang lazim dan tidak memberatkan maka Majelis Komisi 

memiliki pertimbangan sebagai berikut: -----------------------------------------  

4.4.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf e dan huruf h Keppres 

Nomor 80 Tahun 2003 (mengenai Persyaratan Penyedia 

Barang/Jasa) dinyatakan sebagai berikut: ----------------------------  

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan 

pengadaan adalah sebagai berikut : 

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban 

perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan 

melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian 

Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 

tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak 

(SSP) PPh Pasal 29 

h. tidak masuk dalam daftar hitam 

 

4.4.3.2 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 11 huruf h 

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan: ------------------------  

Merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk 

mencari informasi dalam rangka meyakini atau 

memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar 

hitam instansi pemerintah manapun dengan cara antara 

lain menghubungi pengguna barang/jasa sebelumnya. 

Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan, 

cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia 

barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. 

Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan 

mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar 

hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun 

swasta 

 

4.4.3.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa persyaratan terkait dengan Fiskal Pajak 
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Pratama merupakan persyaratan yang tidak lazim dalam proses 

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

4.4.3.4 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan persyaratan Surat 

Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam yang 

ditetapkan Panitia Tender, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

persyaratan tersebut cukup memberatkan peserta tender 

mengingat kewajiban peserta tender seharusnya cukup dengan 

membuat pernyataan saja dan kewajiban membuktikan 

seharusnya dibebankan kepada Panitia Tender; ---------------------  

5. Tentang Pengalaman Pekerjaan PT Dayana Cipta; -----------------------------------------    

5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Panitia Tender 

mengabaikan bahwa pengalaman pekerjaan senilai  Rp 8.115.000.000,- (delapan 

milyar seratus lima belas juta rupiah) yang dilampirkan PT Dayana Cipta 

sebenarnya merupakan pekerjaan yang dilakukan melalui Joint Operation namun 

Panitia Tender secara serta merta menilai pengalaman tersebut sebagai 

pengalaman pekerjaan PT Dayana Cipta secara mandiri; -------------------------------  

5.2 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, dalam pembelaannya PT Dayana Cipta 

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------  

5.2.1 Bahwa pengalaman atau kemampuan dasar PT. Dayana Cipta adalah joint 

operational dengan CV. Manuwo Jaya tetapi pada tanggal 5 September 

2005 CV. Manuwo Jaya mengundurkan diri dari perjanjian kemitraan 

yang dibuat pada tanggal tersebut dan disetujui penanggung jawab 

kegiatan; -------------------------------------------------------------------------------  

5.2.2 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 Buku 1 

Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan halaman 38 dimana 

tertulis pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama 

masa penawaran maupun sepanjang kontrak, kecuali dengan persetujuan 

tertulis terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen dan persetujuan 

bersama secara tertulis dari masing–masing anggota KSO; -------------------   

5.2.3 Bahwa dengan demikian pengalaman tersebut sebagai pengalaman 

pekerjaan PT. Dayana Cipta sendiri. kami juga melampirkan bukti 

penyetoran pajak tahun 2005/2006 atas nama PT. Dayana Cipta dimana 

PPN 10% disetorkan secara keseluruhan dari total tender yaitu Rp. 

8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima belas juta rupiah) ini 

membuktikan bahwa proyek tersebut adalah benar menjadi hak 

keseluruhan PT. Dayana Cipta sendiri; -------------------------------------------  
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5.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, dalam pembelaannya Panitia Tender 

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------  

5.3.1 Bahwa Panitia menilai pengalaman PT. Dayana Cipta senilai Rp. 

8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima belas juta rupiah) dengan 

melihat surat pengunduran diri dari perjanjian kemitraan yang disetujui 

oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan itu sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007; --------------------------------  

5.4 Bahwa berkaitan dengan pengalaman pekerjaan PT Dayana Cipta, Majelis 

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

5.4.1 Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.b.j) dalam hal 

bermitra yang diperhitungkan adalah Kemampuan Dasar (KD) dari 

perusahaann yang mewakili kemitraan (lead firm); ----------------------------  

5.4.2 Bahwa PT. Dayana Cipta melampirkan pengalaman kerja yaitu 

Pembangunan Talud Pengaman Pantai pada tahun 2005 senilai Rp 

8.115.000.000,-  (delapan milyar seratus lima belas juta rupiah) dengan 

melakukan joint operation bersama CV. Manuwo Jaya  dengan 

pembagian sharring 60% : 40%; ---------------------------------------------------  

5.4.3 Bahwa Panitia Tender benar memperhitungkan KD PT. Dayana Cipta 

sebesar Rp 8.115.000.000,- (delapan milyar seratus lima belas juta rupiah) 

walaupun dalam kontraknya PT. Dayana Cipta melakukan joint 

operational  dengan CV. Manuwo karena terjadi pembatalan joint 

operation  secara tertulis antara CV. Manuwo Jaya dengan PT. Dayana 

Cipta yang disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe; -----------------------  

5.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan pembelaan PT. 

Dayana Cipta dan Panitia Tender tentang perhitungan KD PT. Dayana 

Cipta;  ----------------------------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka 

Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; ---------------------  

6.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 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”; -------------------------------------------------------------  

6.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung 

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

6.2.1 Pelaku Usaha; ------------------------------------------------------------------------  
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6.2.1.1 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, penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi; -------------------------------------------------  

6.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah                

PT Dayana Cipta yang merupakan peserta tender Pengadaan 

Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan 

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan 

Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. 

Kep. Sangihe;-------------------------------------------------------------  

6.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 

Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah 

terpenuhi; ----------------------------------------------------------------  

6.2.2 Pihak lain; -----------------------------------------------------------------------------  

6.2.2.1 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 dan atau subjek hukum lainnya yang 

terkait dengan tender tersebut; -----------------------------------------  

6.2.2.2 Bahwa Panitia Tender adalah pihak lain yang terlibat langsung 

dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Dinas 

Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul 

Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 

2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe; -----------------  

6.2.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi; ------------  

6.2.3 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender; --------------------------------------------------------------------  

6.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan 

Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain 
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atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya 

memenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------  

6.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, 

yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan 

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----------  

6.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal 

adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa pesaingnya, 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, sedangkan gabungan 

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; ------------------------  

6.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta kesamaan alamat 

perusahaan dan alamat pemilik perusahaan sebagaimana telah 

diuraikan pada butir 2 bagian Tentang Hukum tidak serta merta 

dapat dijadikan bukti adanya persejongkolan horizontal yang 

dilakukan oleh antar peserta tender terlebih lagi berdasarkan alat 

bukti, Majelis Komisi tidak menemukan bukti pendukung lain 

yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama atau 

koordinasi yang dilakukan oleh para peserta tender; ---------------   

6.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal tidak 

terpenuhi.  ----------------------------------------------------------------  

6.2.3.6 Bahwa selanjutnya, Mejelis Komisi menilai tindakan Panitia 

Tender terkait dengan persyaratan SIG/SITU dan pengalaman 

pekerjaan PT Dayana Cipta sebagaimana telah diuraikan pada 

butir 3 dan butir 5 Bagian Tentang Hukum tidak dapat 

dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal; --------------------  

6.2.3.7 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan persyaratan Surat 

Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam yang 

ditetapkan Panitia Tender, Majelis Komisi menilai tindakan 

Panitia Tender tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat 

karena dinilai memberatkan peserta tender. Namun mengingat 
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tidak ditemukan bukti bahwa persyaratan tersebut telah 

mengarah atau menguntungkan peserta tender tertentu maka 

tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 

persekongkolan vertikal; ------------------------------------------------  

6.2.3.8 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal tidak 

terpenuhi.  ----------------------------------------------------------------  

6.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol dengan pihak lain untuk 

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

6.2.5 Bahwa karena salah satu unsur pasal 22 tidak terpenuhi, maka Majelis 

Komisi tidak perlu membuktikan unsur pasal 22 lainnya; ---------------------  

7. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Komisi mempertimbangkan 

hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -------------------------------------------------------  

7.1 Bahawa para Terlapor dalam pemeriksaan ini telah bertindak kooperatif selama 

proses Pemeriksaan dan Sidang Majelis Komisi; ------------------------------------------  

7.2 Bahwa para Terlapor tidak pernah terkait dan dihukum dalam kasus persaingan 

usaha sebelumnya; ------------------------------------------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

di bawah ini: -------------------------------------------------------------------------------------------  

8.1  Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses 

pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan fakta adanya tindakan Panitia 

Tender yang tidak konsisten dan membuat persyaratan yang cenderung 

memberatkan peserta tender; -----------------------------------------------------------------  

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

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis diatas, Majelis 

Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:  

9.1 Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memerintahkan Panitia Tender 

Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan 

Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas 

Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe agar membuat persyaratan tender sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; ----------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan 

dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a  

Undang-undang No. 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------  

11. 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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MEMUTUSKAN 

 

Menyatakan Terlapor I : PT Dayana Cipta, Terlapor II : PT Marga Dwitaguna, 

Terlapor III : PT Sederhana Karya Jaya, Terlapor IV : PT Bintang Fajar Timurraya 

jo PT Anugerah Dynasty Sakti, Terlapor V : PT Realita Molukan jo PT Gading 

Murni Perkasa, Terlapor VI : PT Cahya Mentari Cemerlang, Terlapor VII : PT 

Liandre Permai Jaya dan Terlapor  VIII : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas 

Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian 

Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe 

Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe, tidak terbukti 

melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

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

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada 

hari Selasa, tanggal 29 Juni 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri 

dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. sebagai Ketua Majelis,  Yoyo Arifardhani, S.H., 

M.M., LL.M., dan Didik Akhmadi.A.k., M.Com, masing-masing sebagai Anggota Majelis, 

dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E.,A.k.,M.E. 

masing-masing sebagai Panitera. -----------------------------------------------------------------------  

 

Ketua Majelis, 

ttd 

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. 

Anggota Majelis, 

                                     ttd 

               Didik Akhmadi.A.k., M.Com  

Anggota Majelis, 

ttd 

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. 

Panitera, 

 

ttd 

Dewi Meryati, S.Kom  

ttd 

Abdul Hakim Pasaribu, S.E.,A.k.,M.E. 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya: 

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Plt. Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

 

Mokhamad Syuhadhak 


