
  
 

 
 

P U T U S A N 
 Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Proses Beauty Contest 

Proyek Donggi -Senoro yang dilakukan oleh : --------------------------------------------------  

1) Terlapor I, PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur 

1A, Jakarta Pusat 10110, Indonesia; --------------------------------------------------------  

2) Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk., berkedudukan di Energy 

Building, Lantai 52, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 

Selatan 12190, Indonesia; --------------------------------------------------------------------  

3) Terlapor III,  PT Medco E&P Tomori Sulawesi, berkedudukan di Energy 

Building, Lantai 38, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 

Selatan 12190, Indonesia; --------------------------------------------------------------------  

4) Terlapor IV, Mitsubishi Corporation , berkedudukan di 3-1, Marunouchi 2-

Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang, dengan alamat korespondensi di 

Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office, yang berkedudukan di 

Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno 

Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia; -------------------------------------------------  

 

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

 

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

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

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

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

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

  
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan motoring terhadap dugaan 

pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

berkaitan dengan Proses Beauty Contest Proyek Donggi –Senoro; --------------------   

2. Menimbang bahwa berdasarkan Resume Monitoring, Sekretariat Komisi 

menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran yang jelas dan lengkap; ----------------   

3. Menimbang bahwa berdasarkan pemberkasan terhadap Resume Monitoring yang 

dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Sekretariat Komisi menyatakan 

Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut layak untuk dilakukan Gelar Laporan (vide 

bukti A1); ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai 

Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut layak untuk dilakukan Pemeriksaan 

Pendahuluan; -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

110/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010 terhitung sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai 

dengan tanggal 14 Juli 2010  (vide bukti A2); --------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 190/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 03 Juni 

2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010 (vide bukti A3); -------  

7. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi 

menerbitkan Surat Tugas Nomor 817.2/SJ/ST/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang 

menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam 

Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A4); -----------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para 

Terlapor (vide bukti A5 s/d A8); ------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal  22 

dan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan 
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merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap 

Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A28); ---------------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 130/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 14 Juli 

2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010 terhitung 

sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 (vide bukti 

A29); --------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 241/KPPU/KEP/VII/2010 tanggal 14 Juli 

2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010 (vide bukti A30); ----------  

12. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi 

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1048/SJ/ST/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang 

menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam 

Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A31); ---------------------------------------------------  

13. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

kepada para Terlapor (vide bukti A32 s/d A35); ------------------------------------------  

14. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 35/KPPU-I/2010, 

Tim Pemeriksa menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 361/KPPU/Kep/X/2010 tanggal 

06 Oktober 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 35/KPPU-

I/2010  terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 24 November 

2010 (vide bukti A65);------------------------------------------------------------------------  

15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 362/KPPU/Kep/X/2010 tanggal 06 

Oktober 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010 (vide bukti 

A66); --------------------------------------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi 

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1499/SJ/ST/X/2010, Nomor 1500/SJ/ST/X/2010 

1501/SJ/ST/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang menugaskan Investigator, 
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Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A67, A68, A69); --------------------  

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A72 s/d 

A75); --------------------------------------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari 

para Terlapor, para Saksi, para Ahli dan Pemerintah terkait; ---------------------------  

19. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi, dan para 

Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-

masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide bukti B8, B9, B10, 

B11, B13, B14, B16, B19, B30, B33, B36, B38, B42, B43); ---------------------------  

20. Menimbang bahwa keterangan dari Pemerintah telah dicatat dalam Risalah 

Keterangan Pemerintah yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah 

ditandatangani oleh yang memberikan keterangan (vide bukti B12, B20, B21, B32, 

B35, B40); --------------------------------------------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, 

Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau 

dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan 

penyelidikan; -----------------------------------------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa 

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai 

berikut (vide bukti A98): ---------------------------------------------------------------------  

22.1 Tentang Para Terlapor; -----------------------------------------------------------  

22.1.1 PT. Pertamina (Persero);------------------------------------------------- 

22.1.1.1 Bahwa PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan 

perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan 

Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi 

Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan 

(PERSERO); ------------------------------------------------------  
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22.1.1.2 Bahwa kegiatan usaha Pertamina meliputi kegiatan 

minyak dan gas bumi baik di hulu maupun hilir. Kegiatan 

hulu meliputi eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak 

dan gas, sedangkan kegaitan di hilir meliputi pengolahan, 

pemasaran dan niaga;-------------------------------------------- 

22.1.1.3 Bahwa Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan, 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait 

dengan kegiatan usaha pokok Pertamina, antara lain PT 

Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina EP:--------------- 

a. PT Pertamina EP;-------------------------------------------- 

i. Bahwa PT Pertamina EP merupakan salah satu 

anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang 

didirikan pada tahun 2005, yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu 

bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi 

dan eksploitasi minyak dan gas bumi;---------------- 

ii.  Bahwa saham PT Pertamina EP dimiliki oleh PT 

Pertamina (Persero) sebesar 99,99%. Seluruh 

kebijakan PT Pertamina EP harus mendapat 

persetujuan dari PT Pertamina (Persero);-------------    

iii.  Bahwa Wilayah Kerja (WK) PT Pertamina EP 

seluas 140 ribu kilometer persegi, yang terbagi ke 

dalam tiga Region, yakni Sumatera, Jawa dan 

Kawasan Timur Indonesia (KTI).  WK PT 

Pertamina EP merupakan limpahan dari sebagian 

besar Wilayah Kuasa Pertambangan Migas PT 

Pertamina (Persero);-------------------------------------  

b. PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi;------------ 

i. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi Tomori 

Sulawesi didirikan pada tanggal 18 Desember 

2007. Pemegang saham PT Hulu Energi Tomori 
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Sulawesi adalah PT Pertamina Hulu Energi (99%) 

dan PT Pertamina Geothermal Energy (1%);-------- 

ii.  Bahwa kegiatan usaha PT Pertamina Hulu Energi 

Tomori Sulawesi antara lain adalah 

menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas 

gas bumi;-------------------------------------------------- 

iii.  Bahwa PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak 

perusahaan  PT Pertamina (Persero) yang bergerak 

dibidang pengelolaan portfolio usaha sektor hulu 

minyak dan gas bumi serta energi lainnya;---------- 

22.1.2 PT Medco Energi Internasional, Tbk;--------------------------------- 

22.1.2.1 Bahwa PT Medco Energi Internasional, Tbk merupakan 

merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 1980 

dengan kegiatan usaha antara lain eksplorasi dan produksi 

minyak dan gas;--------------------------------------------------- 

22.1.2.2 Bahwa perusahaan holding yang terdiri dari beberapa sub 

holding antara lain Medco E&P;------------------------------- 

22.1.3 PT Medco E&P Tomori Sulawesi;-------------------------------------- 

22.1.3.1 Bahwa perusahaan PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

adalah perusahaan yang menangani eksplorasi minyak dan 

gas bumi di area Senoro – Toili dimana lapangan Senoro 

berada diwilayah tersebut;--------------------------------------- 

22.1.3.2 Bahwa PT Medco Energi Internasional,Tbk merupakan 

pemegang saham mayoritas pada sub holding PT Medco 

E&P Tomori Sulawesi. Saham PT Medco Energi 

Internasional, Tbk di PT Medco E & P Tomori Sulawesi 

sebanyak 99,99%;------------------------------------------------ 

22.1.4 Mitsubishi Corporation;---------------------------- ---------------------- 

22.1.4.1 Bahwa Mitsubishi Corporation adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan dan investasi dengan 

kantor pusat di Jepang. Mitsubishi Corporation memiliki 
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representative office di Indonesia yaitu PT Mitsubishi 

Corporation Indonesia;------------------------------------------- 

22.1.4.2 Bahwa selaku pemangku kepentingan (stakeholder) dalam 

suatu proyek di Indonesia, proyek Tangguh adalah proyek 

pertama di Indonesia, dimana Mitsubishi Corporation 

menjadi pemangku kepentingan di proyek tersebut, dengan 

kepemilikan saham sebesar 9%, pemegang saham 

terbesarnya adalah  BP  (British Petroleum) sebesar lebih 

dari 30%;---------------------------------------------------------- 

22.2 Tentang Regulasi; ------------------------------------------------------------------  

22.2.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;------------------------------ 

a. Pasal 10 menyebutkan:------------------------------------------------- 

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan 

kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha 

hilir;--------------------------------------------- ---------------------- 

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak 

dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu;------------------------- 

b. Pasal 12 menyebutkan:------------------------------------------------- 

(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha 

atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah 

berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah;---------------------- 

(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan oleh Menteri;---------------------------------- 

(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 

yang diberi wewenang melakukan kegiatan kegiatan usaha 

Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2);------------------------------------------ 

c. Pasal 44 ayat (3): tugas Badan Pelaksana adalah:------------------  

(1) memberikan pertimbangan kepada Menteri atas 

kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran 

Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;---------------------- 
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(2) melaksanakan Kontrak Kerja Sama;----------------------------- 

(3) mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan 

lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu 

Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan 

persetujuan;---------------------------------------------------------- 

(4) memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan;-- 

(5) memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;--------- 

(6) melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri 

mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;------------------- 

(7) Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian 

negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-

besarnya bagi negara;---------------------------------------------- 

22.2.2 Peraturan Pemerintah;--------------------------------------------------- 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;----------------- 

1. Pasal 10 menyebutkan: “Badan Pelaksana mempunyai 

fungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu 

agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi 

milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan 

yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”;----------------------------------------------- 

2. Pasal 11 huruf g menyebutkan: Badan Pelaksana 

mempunyai tugas antara lain: menunjuk penjual Minyak 

Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara”;----- 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004;------------------ 

1. Pasal 100 angka 5 huruf c dan e: Sebelum menunjuk Badan 

Usaha sebagai penjual minyak dan/atau gas bumi bagian 

negara Badan Pelaksana berkonsultasi dengan kontraktor 

dan wajib memperhatikan harga jual minyak dan atau gas 
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bumi serta tidak terdapat benturan kepentingan antara Badan 

Usaha yang ditunjuk sebagai penjual dengan kontraktor;----- 

2. Pasal 101 ayat (2): Penjual melakukan pemasaran, negosiasi 

dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual 

beli dan perjanjian lainnya yang terkait;------------------------- 

3. Pasal 101 ayat (3): Penandatanganan perjanjian 

sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah 

mendapat persetujuan Badan pelaksana;------------------------- 

22.3 Tentang Kronologis Proyek Donggi-Senoro;---------------------------------- 

22.3.1 Latar Belakang Blok Matindok dan Senoro;------------------------- 

22.3.1.1 Bahwa pada tahun 1980-1997, Blok Matindok dan Blok 

Senoro yang merupakan lokasi minyak dan gas di daerah 

Sulawesi Tengah dikelola oleh Union Texas;---------------- 

22.3.1.2 Bahwa pada tahun 1997, Union Texas mengembalikan hak 

pengelolaan Blok Matindok dan Blok Senoro kepada 

Negara Republik Indonesia. Oleh Negara, Blok Mantindok 

dan Blok Senoro tersebut diserahkan kepada Pertamina;--- 

22.3.1.3 Bahwa Pertamina memecah pengelolaan Blok Matindok 

dan Blok Senoro. Untuk Blok Matindok dikelola oleh 

Pertamina sedangkan Blok Senoro dikelola oleh joint 

venture Pertamina dengan Union Texas;---------------------- 

22.3.2 Blok Matindok;------------------------------------- ------------------------ 

22.3.2.1 Bahwa Blok Matindok tersebar dibeberapa tempat 

meliputi: Donggi, Minahaki, Matindok, Maleoraja, 

Sukamaju dan Mentawai (offshore);--------------------------- 

22.3.2.2 Bahwa pada tahun 2005, PT Pertamina (Persero) 

menyerahkan pengelolaan Blok Matindok kepada PT 

Pertamina EP. Proses-proses bisnis selanjutnya dilakukan 

oleh PT Pertamina EP;------------------------------------------- 

22.3.2.3 Bahwa PT Pertamina EP menandatangai Head of 

Agreement (HoA). dengan Sino Cheer terkait rencana 
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pembelian gas dari Blok Matindok. Jangka waktu HoA 

tersebut sampai dengan tanggal 15 Mei 2006; ---------------  

22.3.3 Blok Senoro; -----------------------------------------------------------------  

22.3.3.1 Bahwa Blok Senoro semula dikelola oleh joint venture 

antara Pertamina dengan Union Texas. Terakhir, pengelola 

Blok Senoro adalah Joint Operation Body (JOB) 

Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi –Medco E & P 

Tomori Sulawesi. Bahwa PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi merupakan salah satu anak perusahaan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk; -----------------------------  

22.3.4 Exclusivity Agreement: ----------------------------------------------------  

22.3.4.1 Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005 PT Pertamina (Persero), 

PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan LNG International 

Pty Ltd (selanjutnya disingkat “LNGI”) menandatangani 

Exclusivity Agreement (selanjutnya disingkat “EA”) untuk 

pembelian gas dari Blok Senoro; -------------------------------  

22.3.4.2 Bahwa jangka waktu EA adalah 4 (empat) bulan terhitung 

sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan 30 September 

2005. EA dapat secara otomatis diperpanjang selama 2 

(dua) bulan apabila seluruh pihak yang menandatangani 

EA menyetujuinya; -----------------------------------------------  

22.3.4.3 Bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2005, LNGI 

belum memenuhi seluruh condition precedent (selanjutnya 

disingkat “CP”). Hal-hal yang berlum dipenuhi adalah: 

LNGI belum memiliki definitif LNG Offtake Agreement 

dan LNGI belum memiliki Subscription Agreements yang 

ditanda-tangani dengan mitra yang memiliki kualifikasi 

yang layak dengan Standar Minimum Tingkat Investasi 

dengan credit rating BBB+; -------------------------------------  

22.3.4.4 Bahwa dalam jangka waktu 31 Mei 2005 sampai dengan 

30 September 2005 LNGI melakukan komunikasi dengan 
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PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk membahas draft 

Gas Sales Agreement (selanjutnya disingkat “GSA”); -----  

22.3.4.5 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2005, dilakukan rapat 

antara LNGI dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi. 

Dalam pertemuan tersebut     PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi menyatakan LNGI telah memenuhi CP; ----------  

22.3.4.6 Bahwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 

Oktober 2005 sampai dengan Desember 2005, LNGI 

berkomunikasi dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

untuk membahas: draft Letter of Variation to EA, Gas 

Sales Purchase Agreement (selanjutnya disingkat 

“GSPA”), perpanjangan EA (Restated Exclusivity 

Agreement/selanjutnya disingkat “REA”), GSA dan HoA;  

22.3.4.7 Bahwa PT Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan 

draft REA kepada PT Pertamina EP pada tanggal 10 

Oktober 2005; -----------------------------------------------------  

22.3.4.8 Bahwa pada bulan Oktober 2005 PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi telah melakukan diskusi dengan BPMIGAS 

terkait dengan proyek Blok Senoro dan menurut PT 

Medco E&P Tomori Sulawesi, BP MIGAS mendukung 

proyek ini dan menyarankan agar train kedua 

diprioritaskan untuk pasokan dalam negeri; ------------------  

22.3.4.9 Bahwa JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi 

telah melakukan pertemuan dengan BP MIGAS terkait 

pengembangan proyek gas Blok Senoro dan diputuskan 

hasil dari Blok Senoro digunakan untuk membantu 

Production Sharing Contract (PSC) di Kalimantan Timur;   

22.3.4.10 Bahwa pada tanggal 28 November 2005, PT Medco E&P 

Tomori Sulawesi, PT Pertamina EP, PT Pertamina LNG 

dan LNGI mengadakan rapat yang menghasilkan 

kesepakatan antara lain”; ----------------------------------------  
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(1) Semua pihak (LNGI, PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi, PT Pertamina EP dan PT Pertamina LNG) 

akan menyetujui dan menandatangani GSA pada akhir 

Desember 2005 dengan tujuan agar pengiriman 

pertama dapat dilakukan pada Maret 2008 ;------- 

(2) HoA yang memuat tentang proposal yang terkait 

dengan LNG Shipment untuk membantu shortfall di 

Bontang harus disepakati dan dilaksanakan pada akhir 

Desember 2005 ;--------------------------------------- 

(3) Perjanjian formal jual beli LNG dapat disusulkan dan 

direncanakan untuk ditandatangani pada tanggal 28 

Februari 2006. Hal tersebut dilakukan agar semua 

pihak yang terkait dengan Senoro LNG Project dapat 

menyiapkan pendanaan ;------------------------------------ 

(4) PT Pertamina EP tertarik untuk memiliki bagian dalam 

PT LNG Energi Utama (selanjutnya disingkat 

“LNGEU”). Konfirmasi atas hal tersebut akan 

disampaikan PT Pertamina EP pada akhir Desember 

2005 ;---------------------------------------------------------- 

(5) Kesimpulan rapat adalah diharapkan semua pihak 

mengerti dengan perkembangan dari isu-isu pokok 

berkaitan dengan Senoro LNG Project;------------------- 

22.3.4.11 Bahwa konsultan hukum PT Medco Energi Internasional, 

Tbk menyampaikan kepada PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi untuk memberitahukan telah dilakukan 

pertemuan antara PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT 

Pertamina (Persero) dan LNGI pada tanggal 1 Desember 

2005 untuk membahasa HoA;---------------------------------- 

22.3.4.12 Bahwa PT Medco E & P Tomori Sulawesi telah 

menyampaikan draft HoA kepada PT Pertamina EP dan 

dilakukan pembahasan pada tanggal 6 Desember 2005; ---  
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22.3.4.13 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2005, LNGEU secara 

hukum resmi didirikan berdasarkan Akta Pendirian 

Perusahaan Nomor 25 yang dibuat oleh Notaris Amrul 

Partomuan, S.H. Pemegang saham LNGEU adalah LNGI 

dan PT Maleo Energi Utama; -----------------------------------  

22.3.5 Penggabungan Blok Matindok dan Blok Senoro; -------------------  

22.3.5.1 Bahwa pada tanggal 21 – 23 November 2005, PT 

Pertamina EP dan JOB Pertamina Hulu Energi – Medco E 

& P Tomori Sulawesi mengadakan Lokakarya membahas 

rencana pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro 

secara bersama-sama. LNGI hadir bersama dengan PT 

Medco E & P Tomori Sulawesi namun kehadiran LNGI 

ditolak oleh PT Pertamina EP.Dalam lokarya tersebut 

terdapat gagasan untuk mengembangkan Blok Matindok 

dan Blok Senoro dengan Skema Hilir; ------------------------   

22.3.5.2 Bahwa LNGI ditawarkan untuk turut mengembangkan 

Blok Matindok karena Sino Cheer mengundurkan diri dari 

rencana mengembangkan Blok Matindok. Untuk itu pada 

bulan November 2005 LNGI, PT Pertamina EP dan PT 

Medco E & P Tomori Sulawesi merancang kegiatan 

bersama sebagaimana dimuat dalam JOB Co-operation 

Synergies Gas Monetization; -----------------------------------  

22.3.6 Due DilligenceI; ------------------------------------------------------------  

22.3.6.1 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006, Mitsubishi 

Corporation mengirimkan surat kepada PT Pertamina 

(Persero) yang menyatakan tertarik untuk membangun 

proyek yang pertama di Sulawesi (Blok Matindok dan 

Blok Senoro); -----------------------------------------------------  

22.3.6.2 Bahwa PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi 

Corporation mengadakan pertemuan untuk mendsikusikan 

kemungkinan keterlibatan Mitsubishi Corporation dalam 
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pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro pada 

tanggal 23 Januari 2006; ----------------------------------------  

22.3.6.3 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006, Mitsubishi 

Corporation menyampaikan kepada PT Medco Energi 

Internasional, Tbk yang menyatakan tertarik pada proyek 

LNG Senoro; ------------------------------------------------------  

22.3.6.4 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation melakukan presentasi kepada PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk untuk 

menyampaikan pendapat awal tentang proyek LNG serta 

proposalnya; -------------------------------------------------------  

22.3.6.5 Bahwa pada tanggal 8 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation mengadakan pertemuan dengan PT Medco 

Energi Internasional, Tbk dan menyampaikan bahwa 

Mitsubishi Corporation tertarik untuk terlibat dalam aspek 

hulu maupun hilir dalam pengembangan Blok Matindok 

dan Blok Senoro. Dalam kesempataan pertemuan tersebut, 

PT Medco Energi Internasional, Tbk menyampaikan 

kepada Mitsubishi Corporation bahwa prioritas 

pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro adalah 

pada aspek hilir. PT Medco Energi Internasional, Tbk 

meminta kepada Mitsubishi Corporation untuk menjadi 

partner bagi LNGEU dengan terlebih dahulu melakukan 

due dilligence terhadap pekerjaan awal LNGI karena 

beberapa data merupakan milik LNGI; -----------------------  

22.3.6.6 Bahwa pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco Energi 

Internasional, Tbk meminta LNGI turut serta dalam 

presentasi yang akan dilakukan oleh Mitsubishi 

Corporation kepada PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk; -----------------------------  

22.3.6.7 Bahwa pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco Energi 

Internasional, Tbk meminta kepada Mitsui & Co. Ltd 
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(selanjutnya disingkat “Mitsui”) untuk melakukan due 

dilligence terhadap LNGI; --------------------------------------  

22.3.6.8 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2006, PT Medco E&P 

Tomori Sulawesi menyampaikan kepada Mitsubishi 

Corporation bahwa LNGI tidak keberaratan memberikan 

informasi kepada Mitsubishi Corporation sepanjang 

Mitsubishi Corporation bersedia menandatangani 

perjanjian kerahasiaan (Confidentiality 

Agreement/selanjutnya disingkat “CA’) yang dipersiapkan 

oleh LNGI; --------------------------------------------------------  

22.3.6.9 Bahwa pada tanggal 17 Februari  2006, LNGI dan 

Mitsubishi Corporation menandatangani CA. Dalam CA, 

Mitsubishi Corporation akan menerima data-data dan 

informasi yang bersifat rahasia dari LNGI dan data-data 

tersebut dilarang untuk diinformasikan kepada pihak lain;  

22.3.6.10 Pada tanggal 23 Februari 2006, Mitsubishi Corporation 

mempresentasikan hasil due dilligence terhadap LNGI 

kepada PT Pertamina (Persero).  Hal-hal yang 

disampaikan terkait dengan hasil due dilligence  adalah: 

teknis, komersial dan kapasitas pengilangan. Mitsubishi 

Corporation juga menawarkan konsep pemasaran dimana 

antara lain menawarkan menjual kembali kepada PT 

Pertamina (Persero) untuk mengatasi shortfall di Bontang 

dan menjual gas ke Jepang. Dalam presentasi tersebut 

Mitsubishi Corporation menyampaikan bahwa HoA antara 

Mitsubishi Corporation, PT Pertamina (Persero), PT 

Medco Energi Internasional, Tbk dan LNG Limited di 

usulkan pada akhir Maret 2006; --------------------------------  

22.3.6.11 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2006, JOB Pertamina– 

Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan kepada 

LNGI untuk memberitahukan bahwa HoA tidak akan 

diselesaikan sampai terdapat kesepakatan antara PT 
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Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk terkait dengan rencana pembentukan perusahaan joint 

venture yang akan membangun dan mengoperasikan 

kilang LNG; -------------------------------------------------------  

22.3.6.12 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation mempresentasikan hasil due dilligence  

terhadap LNGI kepada PT Medco Energi Internasional, 

Tbk; -----------------------------------------------------------------  

22.3.6.13 Pada tanggal 28 Februari 2006, LNGI dan Mitsui 

mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan aktivitas 

bisnis LNGI dan memberikan informasi terkait proyek 

Donggi-Senoro; ---------------------------------------------------  

22.3.6.14 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2006, LNGI dan Mitsui 

menandatangani CA. Substansi CA antara LNGI dan 

Mitsui sama dengan CA antara LNGI dan Mitsubishi 

Corporation; -------------------------------------------------------  

22.3.6.15 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006, Mitsubishi 

Corporation menyampaikan presentasi kepada PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk untuk mendiskusikan proposal Mitsubishi 

Corporation. Dalam presentasi dan diskusi tersebut, 

Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terkait 

dengan: kapasitas kilang, manajemen proyek untuk EPC, 

PMT Organization, EPC Contracting Strategy, EPC Time 

Line (plant start up End October 2009), Finance (Project 

Funding), Partnering, Marketing; ------------------------------  

a. Dalam proposal partnering, Mitsubishi Corporation 

membandingkan struktur kepemilikan dimana 

berdasarkan struktur dari PT Medco Energi 

Internasional Tbk masih mengikutsertakan LNG 

Energi Utama sebagai bagian dari proyek namun 
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kemudian Mitsubishi Corporation menghilangkan 

peran dari LNG Energi Utama;----------------------------- 

b. Dalam proposal Marketing, Mitsubishi Corporation 

mengusulakn bahwa proyek ini untuk membantu 

shortfall LNG dengan pembeli Jepang, 

memprioritaskan western buyer consortium  untuk 

pembeli LNG Badak IV, harga gas Sulawesi dapat 

berdampak pada harga perpanjangan Bontang, 

Pendapatan dari gas Sulawesi dapat membantu 

keuangan Bontang;------------------------------------------ 

c. Berdasarkan hasil due dilligence dengan LNGI, 

diperoleh diinformasi LNGI telah menyelesaikan 

beberapa pekerjaan. Meskipun demikian, LNGI tidak 

perlu terlibat dalam proyek ini karena:-------------  

i. LNGI Belum memperoleh semua perizinan;--------- 

ii.  Mitsubishi Corporation merekomendasikan 

membangun kilang dengan kapasitas 2.0 mtpa, 

namun LNGI akan membangun kilang yang tidak 

sesuai dengan rekomendasi tersebut;----------------- 

iii.  LNGI memiliki pengalaman yang cukup;------------ 

iv. Peran PT Maleo Energi Utama dalam proyek ini 

dipertanyakan oleh Mitsubishi Corporation;--------- 

22.3.6.16 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2006, Mitsubishi 

Corporation menyampaikan surat kepada PT Medco E&P 

Tomori Sulawesi mengenai hasil due dilligence dengan 

LNGI dan menyarankan agar PT Pertamina (Persero) dan  

PT Medco E&P Tomori Sulawesi menggabungkan 

pengembangan dari Blok Matindok dan Blok Senoro; -----  

22.3.6.17 Bahwa meskipun Mitsubishi Corporation diminta oleh PT 

Medco E&P Tomori Sulawesi untuk melakukan due 

dilligence dalam kerangka partnership dengan LNGEU, 

tetapi Mitsubishi Corporation dalam presentasinya kepada 
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PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk justru mencerminkan keinginan untuk 

mengerjakan sendiri proyek tersebut; -------------------------  

22.3.6.18 Bahwa presentasi Mitsubishi Corporation kepada PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk mengenai hasil due dilligence merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap CA yang ditandatangi sebelum 

melakukan due dilligence; --------------------------------------  

22.3.6.19 Bahwa Mitsui melakukan due dilligence terhadap LNGI 

sejak 2 Maret 2006 sampai dengan 12 Mei 2006. pada 

tanggal 12 Mei 2006, Mitsui menginginkan memperoleh 

data-data yang telah dipersiapkan oleh LNGI. Atas 

permintaan tersebut, LNGI mengajukan syarat yaitu 

meminta Mitsui memberikan surat dukungan kepada 

LNGI namun hal ini ditolak oleh Mitsui; ---------------------  

22.3.6.20 Pada PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta 

Anadarko Indonesia Company (selanjutnya disingkat 

“Anadarko’) untuk melakukan due dilligence terhadap 

LNGI. Pada tanggal 22 Mei 2006, LNGI dan Anadarko 

menandatangani CA. Setelah melakukan kajian atas 

informasi rahasia milik LNGI, Anadarko memutuskan 

untuk tidak berpartisipasi dalam proyek LNG Senoro; -----  

22.3.7 Beauty Contest;--------------------------------------------------------------  

22.3.7.1 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006, PT Pertamina 

(Persero) dan       PT Medco Energi Internasional, Tbk 

memutuskan untuk memilih calon mitra proyek 

pengembangan LNG untuk gas dari Blok Matindok dan 

Blok Senoro melalui Beauty Contest.; ------------------------  

22.3.7.2 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006, dibuat Term Of 

reference (selanjutnya disingkat ”TOR”) yang didasarkan 

pada jurnal-jurnal dan pengalaman para pelaku bisnis 

LNG; ---------------------------------------------------------------  
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22.3.7.3 Bahwa pada tanggal 1 September 2006, PT Pertamina 

(Persero) mengirimkan surat undangan dan TOR tentang 

Donggi-Senoro LNG Project Proposal Sulawesi, Indonesia 

kepada 7 (tujuh) perusahaan yaitu LNGEU, LNG Japan 

Corporation, Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho 

Corporation, Itochu Corporation, Marubeni Corporation 

dan Mitsui; --------------------------------------------------------  

22.3.7.4 Bahwa pada tanggal 4 September 2006, Mitsubishi 

Corporation diminta oleh PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk untuk memberikan 

presentasi terkait dengan TOR tanggal 1 September 2006. 

Dalam presentasi tersebut, Mitsubishi Corporation 

menyampaikan: confirmation of PT Pertamina 

(Persero)/PT Medco Energi Internasional, Tbk Position to 

prepare for Mitsubishi Corporation Proposal, concept of 

preliminray proposal ---------------------------------------------  

22.3.7.5 Bahwa tanggal 8 September 2006, PT Pertamina (Persero) 

menyampaikan revisi TOR kepada LNGEU, LNG Japan 

Corporation, Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho 

Corporation, Itochu Corporation, Marubeni Corporation 

dan Mitsui; --------------------------------------------------------  

22.3.7.6 Bahwa dalam revisi TOR sebagai lampiran undangan 

tanggal 8 September 2006 memuat antara lain: --------------  

a. Dalam butir II: “the downstream company will 

purchase gas from upstream parties including 

BPMIGAS, liquefy the gas to be LNG and sell the LNG 

to the LNG buyer”; ------------------------------------------ 

b. Dalam butir III: kriteria pemilihan dan evaluasi 

potensial partner adalah: administratif, kompetensi, 

nilai, keuangan dan visi. Dalam kriteria kompetensi 

memuat antara lain pengalaman calon partner. Dalam 

kriteria visi memuat antara lain perihal konsorsium 
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dengan ketentuan: The full legal names of the entities 

involved in the consortium, the format and 

relationships of the various parties in the consortium if 

the information is currently available dan a definitive 

statement regarding the limitations of liability for each 

party in the consortium (state if parties will be jointly 

and severally liable or if each party will be severally 

liable for a specific portion of the downstream LNG 

company); ---------------------------------------------------- 

22.3.7.7 Bahwa pada tanggal 13 September 2006,  PT Pertamina 

(Persero) mengundang BG Asia Pacific Pte Ltd, Japan 

Petroleum Exploration Co. Ltd dan PT Pacific Oil and Gas 

Indonesia untuk menyampaikan proposal untuk 

berpartisipasi dalam proyek Donggi-Senoro LNG paling 

lambat tanggal 22 September 2006; ---------------------------  

22.3.7.8 Bahwa pada tanggal 15 September 2006, PT Pertamina 

(Persero) mengundang Marubeni Corporation, Mitsui, 

Toyota Tsusho Corporation, Itochu Corporation, 

Mitsubishi Corporation, LNG Japan Corporation, PT LNG 

Energi Utama, BG Asia Pacific Pte Ltd, Japan Petroleum 

Exploration Co. Ltd, PT pacific Oil and Gas Indonesia, 

Marubeni Corporation dan Mitsui untuk menghadiri 

pertemuan klarifikasi tanggal 19 September 2006; ----------  

22.3.7.9 Pada tanggal 19 September 2006 dilakukan pertemuan 

klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan antara 

lain tentang penerimaan dan penolakan proposal serta 

jadwal Beauty Contest. Dalam butir penerimaan dan 

penolakan memuat hal yaitu: acceptance or rejection of the 

proposal submitted by the potential partner will solely be 

at discretion of PERTAMINA and Medco. Potential 

partners who are late or fail for the predetermined proposal 

submission arrangements will be considered as declining 
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this invitation of participation”. Dalam jadwal Beauty 

Contest memuat jadwal klarifikasi dan presentasi apabila 

diperlukan tanggal 25 September 2006 sampai dengan 

tanggal 6 Oktober 2006;  ----------------------------------------  

22.3.7.10 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 PT Medco Energi 

Internasional, Tbk mengajukan pertanyaan klarifikasi 

kepada para peserta Beauty Contest; --------------------------  

22.3.7.11 ---------------------------------------------------------------------- B

ahwa guna menilai proposal dari masing-masing peserta 

Beauty Contest PT Pertamina (Persero) menggunakan 

metode pass and fail digabung dengan scoring, sedangkan 

PT Medco Energi Internasional Tbk menggunakan kriteria 

scoring;-------------------------------------------------------------  

22.3.7.12 ---------------------------------------------------------------------- B

ahwa indicative offer dari beberapa proposal calon partner 

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

Indicative 

Offers 

Mitsubishi 

Corporation 

LNG Energi 

Utama/ 

Golar/Osaka 

Mitsui & Co. 

Ltd 

LNG FOB 

Price 

$ 5.7 – 

7.8/mmbtu 

@JCC50 

$ 6.00 – 

8.00/mmbtu 

$6.5 - 

$8.5/mmbtu @ 

JCC50 

LNG 

Capacity 

Approx 2 

MMTPA 
1.8 MMTPA 

Approx 2 

MMTPA 

LNG 

Investment 

US$ 600 – 

800 MM 
US$ 604 MM 

US$ 400 – 800 

MM 

LNG Plant 

OPEX 

Not 

Mentioned 
Not mentioned Not mentioned 
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Processing 

fee 

$ 2 – 3/mmbtu 

(subject to 

plant cost) 

$ 1.36 - $ 

1.56/mmbtu 

$ 1.00 – 

2.00/mmbtu 

Gas netback 

price 

$3.7 – 

5.9/mmbtu 

$ 4.89 – 

6.89/mmbtu 

US$ 4.5 – 

6.5/mmbtu 

Gas price for 

fuel 

Not 

mentioned, 

assumed 

netback 

$2.15/mmbtu 

Not 

mentioned, 

assumed 

netback 

Schedule 

COD 

Dec 2009 

w/condition 

Q1/2009 (gas 

HOA 31 Oct 

2006) 

2009 – 2010 

Guarantee 

Completion 

Cost overrun 

LD (gas 

supply) 

 

Yes by JV 

Yes by JV 

Yes 

 

Yes 

Yes 

Yes for non 

force majeure 

 

Need 

clarification 

Need 

clarification 

Depends on 

buyer & bank 

22.3.7.13 ---------------------------------------------------------------------- B

ahwa hasil penilaian proposal berdasarkan penilaian dari 

PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk adalah sebagai berikut: -------------------  

a. PT Pertamina (Persero) menghasilkan shortlisted 

sebagai berikut: LNG Japan, Mitsui dan Mitsubishi 

Corporation. LNGEU gagal di pass and fail karena 
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konsorsiumnya dengan Osaka Gas dan Golar hanya 

keinginan kuat namun tidak mengikat;-------------  

b. PT Medco Energi Internasional, Tbk menghasilkan 

shortlisted sebagai berikut: Mitsui, Mitsubishi 

Corporation dan LNGEU/Osaka Gas/Golar;------------- 

22.3.7.14 Bahwa PT Pertamina (Persero) menggugurkan LNGEU 

karena tidak dapat menyerahkan jointly and severally 

consortium agreement statement;------------------------------- 

22.3.7.15 Bahwa LNGEU telah menyerahkan statement dan 

menyampaikan surat bahwa consortium agreement akan 

disampaikan setelah terpilih sebagai partner;----------------- 

22.3.7.16 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006, Wakil Direktur 

Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan 

Memorandum kepada Direktur Utama                   PT 

Pertamina (Persero) yang pada pokoknya memuat antara 

lain: (a) setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa 

calon pembeli gas maka ditentukan opsi bisnis LNG 

dengan skema bisnis LNG downstream dengan alasan 

apabila menggunakan bisnis LNG integrated upstream 

akan memerlukan persetujuan Pemerintah Republik 

Indonesia karena pemerintah akan ikut menanggung resiko 

dan hal tersebut kemungkinan sulit didapatkan, (b) 

penentuan partner dilakukan dengan melakukan beauty 

contest terhadap perusahaan yang telah menyatakan minat; 

22.3.7.17 Bahwa dalam rapat Dewan Direksi PT Medco Energi 

Internasional Tbk tanggal 10 Oktober 2006 menyetujui 

Mitsubishi Corporation, PT LNGEU/Osaka Gas/Golar dan 

Mitsui sebagai partner yang direkomendasikan; -------------  

22.3.7.18 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Ketua Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro 

Tomori Sulawesi menyampaikan Memorandum kepada 

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang pada 
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pokoknya memuat antara lain: sesuai dengan hasil rapat 

tanggal 19 September 2006 antara PT Pertamina (Persero) 

dan PT Medco Energi Internasional, Tbk maka kriteria 

utama (pass and fail) adalah memilih perusahaan yang 

memiliki credit rating minimum BBB+ dan 

berpengalaman minimum 5 tahun dalam salah satu rantai 

bisnis LNG. Hasil evaluasi tim adalah: LNG Japan 

Corporation (nilai 78), Mitsui (nilai 75,5), Mitsubishi 

Corporation (nilai 74,5) dan Itochu Corporation (nilai 

53,5);  --------------------------------------------------------------  

22.3.7.19 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, PT Medco E&P 

Indonesia menyampaikan kepada Tim Pengembangan 

Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi 

perihal hasil evaluasi dari Tim Medco dan mengusulkan 

agar dilakukan penggabungan dengan hasil evaluasi dari 

PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya dilakukan 

klarifikasi kepada semua calon partner yang termasuk 

shortlisted; ---------------------------------------------------------  

22.3.7.20 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006 Tim Pengembangan 

Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi 

menyampaikan Memorandum kepada Wakil Direktur 

Utama PT Pertamina (Persero) perihal surat dari PT 

Medco E&P Indonesia di atas dan menyampaikan bahwa 

Tim dari PT Pertamina (Persero) dan dari PT Medco 

Energi Internasional Tbk akan melakukan klarifikasi lebih 

lanjut kepada para potensial partner yang masuk 

shortlisted dan membuat kriteria bersama apabila Wakil 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak berpendapat 

lain; -----------------------------------------------------------------  

22.3.7.21 Bahwa berdasarkan bahan presentasi tanggal 18 Oktober 

2005 yang dipersiapkan oleh Tim PT Pertamina (Persero) 

dan PT Energi Internasional, Tbk untuk Dewan Direksi PT 



         
 

halaman 25 dari 245 
 
 

Pertamina (Persero),           PT Pertamina EP, PT Medco 

Energi Internasional, Tbk, dan PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi dilaporkan bahwa ranking dari gabungan 

penilaian adalah: Mitsui, Mitsubishi Corporation, LNG 

Japan Corporation dan       PT LNGEU/Osaka Gas/Golar. 

Tim juga menyampaikan akan melakukan negosiasi 

dengan calon partner yang dipilih oleh Dewan Direksi dan 

dimungkinkan negosiasi dengan calon partner yang lain; --  

22.3.7.22 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006 dilakukan rapat 

yang dihadiri oleh Direksi PT Pertamina (Persero) dan 

Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk. Dalam rapat 

tersebut, Direktur Hulu PT pertamina (Persero) 

menanyakan adanya perbedaan hasil dari Tim PT 

Pertamina (Persero) dan Tim dari PT Medco Energi 

Internasional, Tbk. Tim dari    PT Pertamina (Persero) 

menjelaskan terjadinya perbedaan penilaian tersebut dan 

menjelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) menggunakan 

kriteria pass and fail sedangkan dari PT Medco Energi 

Internasional, Tbk tidak menggunakan kriteria pass and 

fail. LNGEU dan Osaka Gas telah menandatangani jointly 

severally agreement setelah evaluasi tahap I selesai 

dilakukan. PT Medco Energi Internasional, Tbk 

menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk 

menentukan calon partner karena apabila dibahas terus 

tidak akan selesai. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama 

PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa 2 (dua) 

syarat penting yaitu maximum price dan tidak 

mengganggu shortfall ke pembeli LNG Indonesia dari 

western buyer. Oleh karena Osaka Gas merupakan 

anggota konsorsium western buyer dan bukan pembeli 

terbesar LNG Indonesia, maka PT Pertamina (Persero) 

tidak menginginkan ada penjualan langsung ke Osaka Gas 
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karena akan menyebabkan anggota western buyer lainnya 

akan marah. Penjualan LNG ke Taiwan dan Korea tidak 

dimungkinkan karena penjualan LNG ini harus dikaitkan 

dengan posisi Indonesia saat itu dalam penyelesaian 

masalah shortfall, sehingga harus dijual ke Jepang. Tim 

PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa sehubungan 

dengan further extension dan Bontang Deliverability 

problem, PT Pertamina (Persero) dalam hal ini LNG 

marketing sedang terpuruk. Mitsubishi Corporation secara 

tegas didalam proposal akan me-reinforced posisi PT 

Pertamina (Persero) sedangkan Mitsui tidak 

menyatakannya. Selain itu, LNG Japan Corporation 

menggunakan teknologi yang belum proven sedangkan 

yang diinginkan adalah teknoligi yang telah proven. Rapat 

selanjutnya memutuskan untuk melakukan klarifikasi 

tahap kedua terhadap Mitsubishi Corporation dan Mitsui; -  

22.3.7.23 Bahwa kriteria western buyer, tujuan marketing hanya 

untuk Jepang dan teknologi yang telah proven tidak 

tercantum dalam TOR; ------------------------------------------  

22.3.7.24 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro 

Tomori Sulawesi mengirimkan surat kepada Mitsubishi 

Corporation dan Mitsui yang meminta agar Mitsubishi 

Corporation dan Mitsui menyampaikan jawaban atas 

tambahan pertanyaan klarifikasi sebelum tanggal 30 

Oktober 2006 dan selanjutnya melakukan pertemuan pada 

tanggal 31 Oktober 2006; ---------------------------------------  

22.3.7.25 Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006, dilakukan 

pertemuan klarifikasi antara Tim dari PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk dengan 

Mitsubishi Corporation dan Mitsui. Menindaklanjuti hasil 

pertemuan tersebut, maka pada tanggal 2 November 2006 
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Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan kepada Wakil 

Direktur Utama     PT Pertamina (Persero) perihal hasil 

hasil klarifikasi dan evaluasi yang pada pokoknya memuat 

hal-hal antara lain: (a) klarifikasi dan evaluasi dilakukan 

terhadap Mitsubishi Corporation dan Mitsui sebagai 

tindaklanjut rapat Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) 

dan PT Medco Energi Internasional, Tbk tanggal 19 

Oktober 2006, (b) hasil klarifikasi dimaksudkan untuk 

memberikan masukan kepada Dewan Direksi dalam 

memilih salah satu calon pembeli gas sekaligus menjadi 

partner dalam mengembangkan kilang LNG, (c) Tim 

berpendapat proposal Mitsui lebih baik dari proposal 

Mitsubishi Corporation dengan alasan: Mitsui 

menawarkan persyaratan komersial yang lebih baik antara 

lain seperti harga gas dan processing fee, Mitsui 

memungkinkan untuk menerima saham kepemilikan di 

hulu kurang dari 20% tergantung dengan persyaratan yang 

disetujui bersama, Mitsui menempatkan PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk pada 

resiko lebih kecil sampai proyek selesai dibangun, Mitsui 

mempunyai komitmen lebih baik dan bersedia 

melaksanakan HOA sesuai dengan isi proposal, Mitsui 

dapat menandatangani HOA GSA lebih cepat, apabila 

Mitsui terpilih maka bersedia memberikan skema 

komersial yang lebih baik, (c) Tim menyarankan agar 

Mitsui diberi batas waktu untuk dapat menyelesaikan 

binding project frame work agreement paling lambat 

Nopember 2006 dan HOA GSA yang mengikat paling 

lambat Desember 2006; -----------------------------------------  

22.3.7.26 Bahwa pada tanggal 7 November 2006 Dewan Direksi PT 

pertamina (Persero) dan PT Medco Energi internasional 
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Tbk melakukan rapat untuk mendengarkan laporan Tim 

evaluasi PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk. Menanggapi laporan Tim Evaluasi, 

Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) yang disetujui oleh 

Dewan Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk 

menyatakan bahwa hasil evaluasi masih bersifat kualitatif 

dan perlu lebih dikuantitatifkan untuk menghindari 

terjadinya under-bid. Dalam rapat tersebut diputuskan juga 

agar Tim membuat additional questioner untuk 

mendapatkan binding proposal yang memenuhi terms and 

conditions yang diinginkan PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk; -----------------------------  

22.3.7.27 Bahwa tambahan kriteria dalam bentuk binding proposal 

menutup kemungkinan negosiasi meskipun pada 

prakteknya masih diperlukan kelanjutan negosiasi dalam 

berbagai aspek; ---------------------------------------------------  

22.3.7.28 Bahwa PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 

November 2006 mengirimkan surat kepada PT Medco 

E&P Indonesia yang pada pokoknya berisi tentang draft 

surat yang akan dikirim kepada 2 (dua) calon partner yaitu 

Mitsubishi Corporation dan Mitsui yang didasarkan pada 

hasil rapat Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) dan 

Dewan Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk 

tanggal 7 November 2006; --------------------------------------  

22.3.7.29 Bahwa pada tanggal 23 November 2006, Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro 

Tomori Sulawesi menyampaikan surat kepada Mitsubishi 

Corporation dan Mitsui yang menyampaikan agar 

Mitsubishi Corporation dan dan Mitsui merevisi 

proposalnya sesuai dengan permintaan dalam request for 

binding untuk hal hal sebagai berikut: U/S participation, 

securitization, D/S participation, downstream share down 
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mechanism, LNG marketing, off take guarantee, 

completion guarantee; -------------------------------------------  

22.3.7.30 Bahwa tambahan kriteria binding proposal mengakibatkan 

Mitsui tidak bersedia memenuhi persyaratan tersebut 

sehingga Mitsui tidak terpilih menjadi partner; --------------  

22.3.7.31 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, PT Pertamina 

(Persero) memutuskan memilih Mitsubishi Corporation 

sebagai partner untuk pengembangan LNG Donggi Senoro 

downstream business dengan alasan proposal Mitsubishi 

Corporation lebih baik dalam memenuhi kriteria request 

for binding proposal dibandingkan dengan proposal 

Mitsui;--------------------------------------------------------------  

22.4 Fakta Lain; --------------------------------------- ------------------------------------  

22.4.1 Bahwa Mitsubishi Corporation bertindak sebagai “lead arranger of 

JBIC financial” untuk proyek Bontang dan proyek Pagardewa 

dengan PT Pertamina (Persero); -------------------------------------------  

22.4.2 Bahwa pada TOR pertama, tidak memuat besaran LNG Investment. 

Berdasarkan TOR tanggal 1 September 2006 yang diperbaiki 

dengan TOR tanggal 8 September 2006, Mitsubishi Corporation 

membuat LNG Investment sebesar US$ 600 – 800 MM. Pada saat 

penyampaian Request For Proposal Binding, PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, tbk menyampaikan 

perkiraan biaya investasi US% 500 M, US$600 M dan US$ 700 M 

sebagai dasar menghitung Internal Rate of Return (IRR). Saat ini, 

besaran investasi diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar; -------------  

22.4.3 Bahwa penetapan harga gas dilakukan oleh pemerintah berdasarkan 

formula dengan berpedoman pada Japan Crude Coctail (JCC). 

Formula ini ditentukan berdasarkan usulan dari penjual. Pemerintah 

tidak memiliki formula baku sebagai pedoman untuk menetapkan 

harga gas guna memperoleh penerimaan yang maksimal bagi 

negara; ------------------------------------------------------------------------  
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22.4.4 Bahwa instrumen kebijakan yang dimiliki BP Migas untuk 

memberikan keuntungan maksimum bagi negara dari hasil 

penjualan gas adalah dengan membuat skenario pengembangan 

Migas berdasarkan marketnya; --------------------------------------------  

22.4.5 Bahwa BP Migas menjamin adanya maksimum profit bagi negara 

meskipun penjual dan pembeli gas terafiliasi karena adanya formula 

harga jual gas yang mengikuti pergerakan harga Japan Crude 

Coctail (JCC); ----------------------------------------------------------------  

22.4.6 Bahwa harga jual gas tergantung dari conditional, lokasi dan 

keekonomian, namun sampai saat ini belum ada persetujuan harga 

jual gas untuk Proyek Donggi Senoro; -----------------------------------  

22.5 Pelanggaran Pasal 22 dan pasal 23; --------------------------------------------  

A. Beauty Contest didesain untuk menunjuk Mitsubishi Corporation 

sebagai partner dan pembeli gas dari Blok Matindok dan Blok Senoro; 

1. Bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk melaksanakan beauty contest dalam pemilihan partner untuk 

proyek Donggi-Senoro LNG dengan cara diskriminatif karena 

memberikan kesempatan yang berbeda-beda kepada peserta dan 

menguntungkan kepada Mitsubishi Corporation. Hal ini sesuai 

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

a. Mitsubishi Corporation telah melakukan diskusi dengan PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk 

sekurang-kurangnya sejak 12 Januari 2006 untuk proyek LNG 

ini dan beberapa kali melakukan pertemuan untuk 

mendiskusikan hal ini. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh 

peserta lain sehingga waktu untuk penyiapan proposal menjadi 

lebih sempit;------------------------------------------------------------- 

b. Undangan pertama beauty contest disampaikan pada tanggal 1 

September 2006 disampaikan kepada 7 (tujuh) calon partner 

dan pada tanggal 13 September 2006 dikirimkan kembali 

undangan kepada 3 (tiga) calon partner. Calon partner yang 

menerima undangan pertama dan kedua selambat-lambatnya 
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menyampaikan proposal pada tanggal 22 September 2006. hal 

ini mengakibatkan peserta memiliki waktu penyiapan proposal 

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

c. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk mengundang Mitsubishi Corporation pada tanggal 4 

September 2006 setelah TOR disampaikan dengan maksud 

untuk menilai TOR dan melihat kesiapan Mitsubishi 

Corporation. Hal ini tidak dilakukan untuk seluruh peserta 

beauty contest;----------------------------------------------------  

2. Bahwa TOR tidak menunjukkan kepastian dalam memilih partner 

dan sejak awal PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk telah mengarahkan pemenang beauty contest 

adalah Mitsubsihi Corporation. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta 

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

a. Adanya perbedaan penilaian dari Tim PT Pertamina (Persero) 

dan Tim     PT Medco Energi Internasional, Tbk yang 

didasarkan pada TOR yang sama. Ketidakpastian dalam sistem 

penilaian ini terlihat pada TOR yang tidak memuat sistem 

penilaian sehingga timbul perbedaan penilaian;-------------  

b. TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkan dalam 

menggugurkan peserta. PT Pertamina (Persero) yang disetujui 

oleh         PT Medco Energi Internasional, Tbk menggugurkan 

konsorsium LNG EU/Osaka Gas/Golar serta LNG Japan 

Corporation dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR;----- 

c. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk meminta persyaratan binding kepada Mitsui dan Mitsubishi 

Corporation setelah dilakukan presentasi keduanya dimana 

berdasarkan presentasi tersebut, proposal Mitsui lebih baik 

dibandingkan proposal Mitsubishi Corporation. Akibat 

permintaan ini yang tanpa melalui proses negosiasi 

sebagaimana dalam jadwal beauty contest merupakan upaya 

untuk memenangkan Mitsubishi Corporation;---------------------- 
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3. Bahwa beauty contest dirancang untuk memenangkan Mitsubishi 

Corporation sebagai upaya untuk menyingkirkan peran LNGEU. 

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut;------------------- 

a. Proyek LNG di Sulawesi dirancang untuk membantu shortfall 

Bontang dimana PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi 

Corporation memiliki kepentingan di LNG Bontang;-------------- 

b. Rapat antara PT Pertamina E&P, PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi, LNGI dan PT Maleo pada tanggal 28 November 2005 

menyepakati hal-hal mendasar tentang proyek gas di lapangan 

Senoro termasuk untuk membantu shortfall di Bontang. Namun 

hal ini tidak jelas kelanjutanya meskipun LNGI terus melakukan 

kegiatan-kegiatan terkait kesepakatan ini. Masuknya Mitsubishi 

Corporation melalui due dilligence mempengaruhi    PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk 

terhadap kelanjutan proyek ini dengan LNGI. Hal ini tercermin 

dari tidak adanya tanggapan dari PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk terkait dengan proposal 

Mitsubishi Corporation yang memasukkan LNGEU sebagai 

calon partner;------------------------------------------------------------- 

c. Undangan kepada LNGEU untuk mengikuti beauty contest 

merupakan upaya menyingkirkan LNGEU karena dari sisi 

persyaratan, LNGEU tidak memenuhi persyaratan pengalaman 

karena perusahaan ini baru didirikan untuk memenuhi 

Exclusivity Agreement. Meskipun berkonsorsium, namun PT 

Pertamina (Persero) menolak anggota konsorsiumnya dengan 

alasan yang tidak terdapat dalam TOR;------------------------------ 

4. Bahwa beauty contest diarahkan untuk memenangkan Mitsubishi 

Corporation guna membantu PT Pertamina (Persero) dalam 

shortfall Bontang yang mempengaruhi pemasaran LNG PT 

Pertamina (Persero). Hal ini ditunjukkan fakta-fakta sebagai 

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



         
 

halaman 33 dari 245 
 
 

a. Sejak due dilligence sampai beauty contest telah menempatkan 

masalah shortfall dalam pengelolaan proyek LNG di Sulawesi. 

Dan hal ini juga disadari oleh Mitsubishi Corporation dengan 

selalu menyampaikan proposalnya berkaitan dengan shortfall di 

Bontang. Informasi hal ini yang tidak dimiliki oleh peserta lain;- 

B. Due Dilligence diduga merupakan upaya untuk mendapatkan informasi 

rahasia dari LNGEU dan hasil due dilligence dimanfaatkan oleh 

Mitsubishi Corporation untuk membuat proposal;-------------------------- 

Bahwa Due Dilligence yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation 

terhadap informasi-informasi yang dimiliki oleh LNGEU telah 

disalahgunakan untuk kepentingan Mitsubishi Corporation dalam 

membuat proposal baik sebelum maupun pada saat beauty contest. Hal 

ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:----------------------------- 

1. Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terkait dengan 

marketing LNG Sulawesi berdasarkan temuan hasil due dilligence 

dengan LNG I sebagaimana presentasi tanggal 23 dan 24 Februari 

2006;-------------------------------------------------------------------------- 

2. Mitsubishi Corporation memperbaiki proposal dan 

mempresentasikan proposalnya pada tanggal 16 Maret 2006 yang 

juga didasarkan pada hasil pemikiran setelah melakukan due 

dilligence dengan LNGEU;------------------------------------------------ 

3. Shortlist partner dari hasil evaluasi proposal ternyata adalah para 

pelaku usaha yang telah memiliki informasi awal yang cukup 

terkait dengan proyek Donggi-Senoro yaitu LNGEU, Mitsui dan 

Mitsubishi Corporation kecuali LNG Japan Corporation. LNG 

Japan Corporation masuk dalam shorlist Tim Evaluasi PT 

Pertamina (Persero) karena LNGEU dianggap tidak memenuhi 

syarat;-------------------------------------------------------------------------- 

22.6 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan fakta-fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa 

menyimpulkan sebagai berikut:---------------------------------------------------- 
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1. Pemanfaatan gas dari Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro 

dimaksudkan untuk menutup shortfall yang terjadi di Bontang dengan 

pelaku usaha yang terlibat di Bontang antara lain PT Pertamina 

(Persero) dan Mitsubishi Corporation;---------------------------------------- 

2. Sejak awal pelaksanaan, beauty contest pada proyek Donggi – Senoro 

LNG telah direncanakan untuk menunjuk PT Mitsubishi Corporation 

sebagai partner untuk membangun kilang LNG sekaligus sebagai 

penyandang dana untuk perusahaan yang akan didirikan yaitu PT 

Donggi Senoro LNG guna membeli gas dari Lapangan Matindok dan 

Lapangan Senoro;---------------------------------------------------------------- 

3. PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT 

Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation terbukti 

melakukan persekongkolan untuk menunjuk Mitsubishi Corporation 

sebagai pemenang dalam beauty contest pemilihan partner untuk 

membangun kilang LNG sekaligus sebagai penyandang dana untuk 

perusahaan yang akan didirikan yaitu PT Donggi Senoro LNG guna 

membeli gas dari Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro;------------ 

4. PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT 

Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation terbukti 

melakukan persekongkolan untuk mendapatkan informasi dari LNG 

Limited melalui kegiatan due dilligence yang digunakan sebagai bahan 

pemikiran Mitsubishi Corporation dalam menyiapkan proposal baik 

sebelum maupun pada saat pelaksanaan beauty contest;------------------- 

5. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama 

Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan 

perpanjangannya, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti  

terjadinya pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III 

dan Terlapor IV;----------------------------------------------------------------- 

23. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil  

Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; 
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24. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

171/KPPU/Pen/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Sidang Majelis 

Komisi Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010  terhitung sejak tanggal 24 November 

2010 sampai dengan 5 Januari 2011 (vide bukti A93); ----------------------------------  

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 389/KPPU/Kep/XI/2010 tanggal 24 

November 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi 

dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 35/KPPU-I/2010 (vide bukti A94); -   

26. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi 

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1871/SJ/ST/XI/2010, 1872/SJ/ST/XI/2010 dan 

1873/SJ/ST/XI/2010 tanggal 24 November 2010 yang menugaskan Investigator, 

Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang 

Majelis Komisi (vide bukti A95, A96, A97); ---------------------------------------------  

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para 

Terlapor (vide bukti A99 s/d A102); -------------------------------------------------------  

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor 

untuk memeriksa berkas perkara (enzage) dan telah dilaksanakan pada tanggal 20 

Desember 2010 (vide bukti B44 s/d B47); -------------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Desember 

2010, Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan 

lisan dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 

serta menyerahkan bukti tambahan (vide bukti B48, P33, P34, M19, ____); --------  

30. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I, PT Pertamina (Persero) 

menyampaikan pembelaan yang terbagi menjadi dua bagian (vide bukti P33, P34);  

30.1 Pembelaan yang disampaikan oleh Terlampir I dalam presentasi  ------------  

30.1.1 Latar Belakang Monetisasi Lapangan Gas; --------------------------  

30.1.1.1 Blok Matindok dan Area Senoro merupakan lapangan gas 

yang stranded (A stranded gas reserve is found in a 

natural gas field which has been discovered, but remains 
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unusable for either physical or economic reason) atau 

dengan kata lain sumber gas yang tersebar; ------------------  

30.1.1.2 Proyek pengembangan gas merupakan bisnis yang sangat 

spesifik dan memerlukan biaya yang besar, sehingga 

diperlukan kerjasama yang sangat erat dalam seluruh mata 

rantai bisnis selama jangka waktu yang panjang. 

Disamping itu pelaksana proyek harus mencari sumber 

pendanaan sendiri dengan tanpa membebani korporat 

dikemudian hari; --------------------------------------------------  

30.1.1.3 Mengingat situasi dan kondisi tersebut diatas, melakukan 

pengembangan bisnis gas/LNG secara bersama-sama 

dalam areal/blok yang sama selalu akan lebih 

menguntungkan dari pada mengembangkan secara sendiri-

sendiri; -------------------------------------------------------------  

30.1.1.4 Dugaan Pasal 22 UU No.5/1999 tidak terbukti. Mengingat 

unsur-unsur dalam Pasal 22 tidak terpenuhi; -----------------  

30.1.2 Dugaan Pasal 22 UU No.5/1999 tidak terbukti. Mengingat unsur-

unsur dalam Pasal 22 tidak terpenuhi; ------------------------------------  

30.1.2.1 Beauty contest tidak dalam lingkup pengertian tender 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; ----------------------  

a. Pendapat LKPP, surat LKPP No.B-

1212/LKPP/D.IV.1.1/09/2010 tanggal  24 September 

2010; ----------------------------------------------------------  

o Angka 3: -------------------------------------------------  

“proses pemilihan mitra kerja melalui beauty 

contest bukan merupakan praktek yang 

menghambat persaingan usaha….” -----------------  

o Angka 4: -------------------------------------------------  

“Pemilihan mitra kerja dalam pembentukan usaha 

baru dan pemasaran produk dengan cara beauty 

contest , menurut hemat kami bukan merupakan 

persekongkolan sebagaimana dimaksud pada 
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Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------------------  

b. Pendapat Prof. Erman Rajagukguk tanggal 28 Oktober 

2010; ----------------------------------------------------------  

o Beauty Contest pemilihan mitra tidak tunduk 

kepada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan perubahan-perubahannya; ---------  

o Beauty Contest pemilihan mitra tidak termasuk 

dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat; ---------------------------------------------  

o Beauty Contest pemilihan mitra, bukan 

merupakan pengadaan barang/jasa 

sebagaimana dimaksud pada SK Direksi No. Kpts-

036/C00000/2004-S0 tanggal 24 Agustus 2004 

tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa; ------  

30.1.2.2 Unsur-unsur Pasal 22 tidak terpenuhi; ------------------------  

a. tawaran mengajukan harga; dan Tidak terdapat 

tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau 

untuk menyediakan jasa; -----------------------------------   

b. memborong suatu pekerjaan; atau mengadakan 

barang-barang; atau menyediakan jasa; ----------------  

o Calon mitra dalam proyek ini akan secara 

bersama-sama dengan Pertamina dan Medco 

menjadi pemegang saham pada perusahaan baru 

yang akan dibentuk; ------------------------------------  

o Beauty contest tersebut bertujuan untuk mencari 

mitra yang akan memonetasi gas di Area 
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Matindok dan Blok Senoro. Calon mitra tersebut 

harus menanggung resiko bersama dengan 

Pertamina dan Medco; --------------------------------  

o Bahwa posisi calon mitra dengan Pertamina dan 

Medco adalah sederajat. Tidak dalam posisi 

sebagai pemberi pekerjaan dan penerima 

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

30.1.3 Dugaan Pasal 23 tidak terbukti. Pertamina tidak berkonspirasi 

dengan pihak lain untuk menguntungkan salah satu pihak dalam 

proses beauty contest; -------------------------------------------------------  

30.1.3.1 Tidak ada perlakuan khusus terhadap salah satu calon 

mitra beauty contest; 

Presentasi berdasarkan courtesy call dilakukan oleh calon 

mitra beauty contest  termasuk LNGEU; ---------------------  

30.1.3.2 Tidak ada keberatan yang diajukan oleh calon mitra 

beauty contest yang merasa dirugikan selama proses 

beauty contest. 

Terbukti pada saat TOR explenation meeting tidak ada 

keberatan dari calon mitra beauty contest; --------------------  

30.1.3.3 Exclusivity Agreement (EA) tanggal 31 Mei 2005; ---------  

 4 Condition Precedent (CP)  yang harus dipenuhi oleh 

LNGI adalah:------------------------------------------------------  

o Menyerahkan perjanjian berkaitan dengan 

engineering, procurement, construction and operation 

and maintenance dari perusahaan PMA yang dibentuk 

oleh LNG International Pty Ltd (LNGI); ----------------  

o Menyerahkan technical report kilang LNG yang 

dibangun tersebut berdasarkan kapasitas produksi 

yang mendekati 2.000 (dua ribu) ton perhari; -----------  

o LNG (offtake agreement) senilai 1.400 ton/hari atau 

70% dari total kapasitas produksi kilang LNG; ---------  



         
 

halaman 39 dari 245 
 
 

o Menandatangani Subscription Agreement (SA) 

dengan mitranya dimana mitra tersebut sekurang-

kurangnya memiliki kualifikasi credit rating BBB + 

(S&P); ---------------------------------------------------------  

Sampai dengan batas waktu berakhirnya EA tanggal 30 

September 2005, syarat yang belum terpenuhi oleh LNGI 

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

o  Belum memiliki definitif LNG Offtake Agreement; --  

o  Belum memilik Subscription Agreements; -------------  

Exclusivity Agreement (EA) tanggal 31 Mei 2005 berakhir 

secara otomatis dengan tidak adanya perjanjian untuk 

memperpanjang EA oleh pihak-pihak dalam EA sesuai 

dengan Pasal 13, EA: --------------------------------------------  

“… neither of the parties has the authority to act for, or 

incur any obligation and/or liability on behalf of another 

party.” --------------------------------------------------------------  

30.1.3.4 Tidak ada informasi rahasia milik LNGI yang digunakan 

dalam proses beauty contest; -----------------------------------  

o Perlu dipahami bahwa LNGI bermaksud untuk 

membeli gas dari Blok Senoro (EA), sedangkan 

proyek yang akan dikembangkan oleh PNA dan 

Medco adalah monetisasi gas dari Area Matindok dan 

Blok Senoro dengan skema bisnis LNG hilir (beauty 

contest); -------------------------------------------------------  

o Adanya perbedaan lingkup proyek antara EA (baik 

dari segi skema usaha maupun besaran proyek 

maupun teknologi yang digunakan) dengan lingkup 

proyek beauty contest; --------------------------------------  

o Proposal Mitsubishi tanggal 22 September 2006 

dalam rangka beauty contest sama sekali berbeda 

dengan proposal LNGEU tanggal 22 September 2006. 
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Hal ini berarti tidak ada informasi hasil due diligence  

terhadap LNGI yang digunakan oleh Mitsubishi; ------  

30.1.4 Kesimpulan Pembelaan Pertamina; ---------------------------------------  

30.1.4.1 Pertamina tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 dan 

Pasal 23 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik  

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

30.1.4.2 Beauty contest bukan merupakan lingkup pengertian 

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Uu 

No.5/1999. Sebagaimana diperkuat pendapat dari LKPP 

dan pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk.; ----------------  

30.1.4.3 Beauty contest dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

unsur fairness dan transparan sesuai dengan ketentuan dan 

persyaratan yang berlaku; ---------------------------------------  

30.1.4.4 Bahwa tidak benar adanya perlakuan diskriminatif untuk 

menguntungkan salah satu pihak dalam proses beauty 

contest. Beauty contest dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan unsur fairness and equal treatment. --  

30.1.4.5 Bahwa tidak benar adanya  persekongkolan antara PNA, 

Medco dan Mitsubishi untuk mendapatkan informasi 

rahasia milik LNGI melalui kegiatan due diligence. --------  

30.2 Pembelaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pertamina; ----------------  

30.2.1 PENDAHULUAN; -------------------------------------- -------------------  

30.2.1.1 Bahwa terdapat lokasi pengelolaan gas yaitu Area 

Matindok dan Blok Senoro, dimana untuk Area Matindok 

dikelola oleh PT Pertamina EP (“Pertamina EP”) dan Blok 

Senoro dikelola oleh JOB PT Pertamina (Persero) 

(“PNA”) dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

(“MEPI”) (anak perusahaan dari PT Medco Energi 

Internasional (“Medco”); ----------------------------------------  

30.2.2 Exclusivity Agreement; ---------------------------------------------------  

30.2.2.1 Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005 telah ditandatangani 

Exclusivity Agreement (“EA”) antara PT Pertamina 
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(Persero), PT Medco E&P Tomori Sulawesi (keduanya 

dalam kapasitas Joint Operation Body Pertamina-Medco 

sebagai pengelola Blok Senoro) dan LNG International 

Pty. Ltd (“LNGI”), untuk rencana pembelian gas di Blok 

Senoro; -------------------------------------------------------------  

30.2.2.2 Bahwa jangka waktu EA adalah 4 (empat) bulan terhitung 

sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan 30 September 

2005, dimana LNGI harus sudah memenuhi persyaratan 

dalam Condition Precedent (“CP”) sebelum jangka waktu 

tersebut. EA dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan 

dari semua pihak yang menandatangani EA; -----------------  

30.2.2.3 Bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2005, LNGI 

tidak dapat memenuhi seluruh CP yang disyaratkan. CP 

yang belum dipenuhi oleh LNGI adalah:  --------------------  

a. belum memiliki definitif LNG Offtake Agreement; dan  

b. belum memiliki Subscription Agreements;-------  

30.2.2.4 Bahwa ketidakmampuan LNGI dalam memenuhi CP dan 

tidak adanya kesepakatan para pihak untuk 

memperpanjang EA, membuat EA berakhir dengan 

sendirinya pada tanggal 30 September 2005; ----------------  

30.2.3 Penggabungan Area Matindok dan Blok Senoro; ------------------  

30.2.3.1 Bahwa Area Matindok dikelola oleh PT Pertamina 

(Persero) yang selanjutnya diserahkan pengelolaannya 

kepada PT Pertamina EP, sedangkan Blok Senoro dikelola 

oleh Joint Operation Body (“JOB”) antara PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi (“MEPI”) 

(anak perusahaan Medco); --------------------------------------  

30.2.3.2 Bahwa pada tanggal 21-23 November 2005, PNA dan 

Medco mengadakan lokakarya membahas rencana 

pengembangan Area Matindok dan Blok Senoro secara 

bersama-sama, melalui monetisasi gas di Area Matindok 

dan Blok Senoro; -------------------------------------------------  
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30.2.3.3 Bahwa karena Area Matindok dan Blok Senoro 

merupakan lapangan gas yang stranded (A stranded gas 

reserve is found in a natural gas field which has been 

discovered, but remains unusable for either physical or 

economic reason) atau dengan kata lain sumber gas yang 

tersebar, maka PNA dan Medco memutuskan untuk 

bekerjasama dalam monetisasi gas di Area Matindok dan 

Blok Senoro; ------------------------------------------------------  

30.2.3.4 Bahwa PNA dan Medco berencana untuk membentuk 

suatu badan hukum baru dalam memonetisasi gas di Area 

Matindok dan Blok Senoro, dan mencari mitra yang akan 

menjadi pemegang saham bersama-sama dengan PNA dan 

Medco di perusahaan baru; -------------------------------------  

30.2.3.5 Bahwa mitra yang dipilih harus memenuhi kriteria: --------  

• 1st Class Rating to Back up Financing Upstream ;---- 

•  Experience in LNG Project Development;------------- 

•  Experience in LNG Marketing;--------------------------- 

• Kemampuan menanggung risiko dan liability (liability 

exposure) dalam bisnis LNG;------------------------------ 

30.2.4 Proses Beauty Contest; ----------------------------------------------------  

30.2.4.1 Bahwa setelah rencana monetisasi gas di Area Matindok 

dan Blok Senoro diketahui oleh pasar LNG dunia, banyak 

pihak-pihak yang menyatakan ketertarikannya untuk 

menjadi mitra dalam rencana monetisasi tersebut. 

Mengingat banyaknya pihak yang tertarik dengan proyek 

monetisasi proyek tersebut, PNA dan Medco sepakat 

untuk melakukan beauty contest untuk memilih mitra yang 

memenuhi kriteria; -----------------------------------------------  

30.2.4.2 Bahwa dalam rangka beauty contest, PNA dan Medco 

mengirimkan undangan kepada pihak-pihak yang pernah 

menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta dalam 

rencana monetisasi tersebut; ------------------------------------  



         
 

halaman 43 dari 245 
 
 

30.2.4.3 Bahwa pada tanggal 1 September 2006 tim PNA dan 

Medco mengirimkan undangan kepada LNG-EU; LNG 

JAPAN; Mitsubishi; Toyota Tsusho; Itochu; Marubeni; 

Mitsui disertai dengan Term of Reference (“TOR”) dalam 

bentuk power point, karena TOR belum cukup detail, 

maka sesuai dengan masukan dari bagian legal, TOR 

tersebut selanjutnya dibuat dalam bentuk deskripsi oleh 

PNA dan MEI dan dikirimkan kembali kepada para pihak 

tersebut di atas pada tanggal 8 September 2006; ------------  

30.2.4.4 Pada tanggal 13 September 2006 tim PNA dan Medco 

juga mengirimkan undangan kepada BG Asia Pasific; 

JAPEX; Pasific Oil Gas Indonesia (“POGI”) disertai 

dengan TOR yang telah dibuat dalam bentuk deskripsi. 

Penambahan undangan ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa pihak-pihak tersebut juga pernah menyampaikan 

ketertarikannya terhadap proyek monetisasi tersebut;------- 

30.2.4.5 Bahwa pada tanggal 19 November 2006 diadakan TOR 

clarification meeting untuk memberikan kesempatan 

kepada seluruh pihak yang telah menerima TOR untuk 

meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan 

persyaratan dalam TOR; ----------------------------------------  

30.2.4.6 Bahwa calon mitra diminta untuk mengajukan proposal 

dengan mengikuti persyaratan dalam TOR dan TOR 

clarification meeting sebagai berikut: -------------------------  

- Calon Mitra memiliki kualifikasi minimal BBB+ 

(S&P) Company; 

- Calon Mitra memiliki pengalaman bertaraf 

internasional dalam proyek LNG 

- Calon mitra dapat membentuk konsorsium, namun 

harus memberikan pernyataan jointly and severally 

liability . 
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30.2.4.7 Bahwa tanggal 22 September 2006 merupakan tenggat 

waktu dari pengiriman Proposal. Dari 10 pihak yang 

diundang hanya 8 pihak yang menyampaikan Proposal. 

JAPEX dan BG Asia Pasific tidak mengirimkan proposal; . 

30.2.4.8 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 tim kerja PNA dan 

Medco melaporkan hasil evaluasi Proposal kepada Direksi 

masing-masing, dengan hasil evaluasi sebagai berikut: ----  

a. Tim KerjaPNA merekomendasikan LNG Japan, 

Mitsui dan Mitsubishi;------------------------------------- 

b. Tim Kerja Medco merekomendasikan Mitsubishi, 

Mitsui, dan LNG-EU;-------------------------------------- 

30.2.4.9 Bahwa evaluasi tersebut belum bersifat final, karena hasil 

evaluasi dari masing-masing tim masih akan dibicarakan 

pada rapat Direksi PNA dan Medco. Dalam rapat antara 

Direksi PNA dan Medco pada tanggal 19 Oktober 2006 

disepakati bahwa Mitsui dan Mitsubishi paling memenuhi 

syarat atau kriteria untuk dijadikan mitra;--------------------- 

30.2.4.10 Bahwa untuk lebih melindungi kepentingan PNA dan 

Medco serta Pemerintah, pada tanggal 7 November 2006 

diputuskan untuk meminta proposal yang mengikat kepada 

Mitsui dan Mitsubishi untuk memastikan komitmen 

masing-masing pihak terhadap proyek;------------------------ 

30.2.4.11 Pada tanggal 23 November 2006, final and binding 

proposal disampaikan kepada shortlisted partners. Pada 

tanggal 1 Desember 2006 shortlisted partners 

menyampaikan proposalnya; -----------------------------------  

30.2.4.12 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 diadakan proses 

pengkajian proposal dari Mitsui dan Mitsubishi, hasilnya 

Mitsui tidak dapat menerima persyaratan yang mengikat 

dari PNA dan Medco, sedangkan Mitsubishi menerima 

semua persyaratan yang mengikat; ----------------------------  
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30.2.4.13 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006 diputuskan 

Mitsubishi sebagai mitra yang terpilih karena memenuhi 

kriteria dalam final and binding proposal; --------------------  

30.2.4.14 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan PNA 

dan Medco yang mengadakan  Beauty Contest  bukanlah 

merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 22 UU No. 5/1999, karena: ------------------------  

a. tidak terdapat tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan 

barang-barang atau untuk menyediakan jasa; dan------- 

b. beauty contest tersebut murni bertujuan  untuk 

mencari mitra kerjasama yang akan memonetasi gas di 

Area Matindok dan Blok Senoro. Calon mitra tersebut 

harus menanggung resiko bersama dengan PNA dan 

Medco;----------------------------------------   

c. Bahwa posisi calon mitra dengan PNA dan Medco 

adalah sederajat. Tidak dalam posisi sebagai pemberi 

pekerjaan dan penerima pekerjaan;----------------------- 

30.2.4.15 Bahwa untuk memperjelas mengenai aspek hukum dari 

pelaksanaan beauty contest tersebut, berikut ini akan kami 

sampaikan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama 

proses pemeriksaan termasuk dalam proses enzage, yang 

kemudian fakta-fakta tersebut dijadikan dasar dalam 

analisa yuridis;---------------------------------------------------- 

30.2.5 Bukti-Bukti;--------------------------------------- --------------------------   

30.2.5.1 Keterangan Saksi; ------------------------------------------------  

a. Direktur Utama LNG Energi Utama pada tanggal 

11 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan 

Lanjutan, yang dihadiri oleh:----------------------  

Nama : Norman Marshall 

Jabatan  : Direktur PT. LNGEU 

No. SIM : 3681138 
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Nama : Aditia Rahman Insan Kamil 

Jabatan : Translator 

No. KTP : 3276031304840001 

Nama : Anastasia Pritahayu Ratih D 

Jabatan : Translator 

No. KTP : 0953026306830204 

b. Kepala BP Hulu Minyak dan Gas Bumi pada 

tanggal 13 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan 

Lanjutan , yang dihadiri oleh:----------------------------- 

Nama : Y. Didi Setiarto, SH 

Jabatan  : Legal 

NIP : 3276021701740007 

Nama : Alam Mulyawan 

Jabatan : Legal  

No. KTP : 0954092005760050 

c. Direktur Utama Price Waterhouse Cooper FAS 

pada tanggal 23 Agustus 2010 dalam tahap 

Pemeriksaan Lanjutan, yang dihadiri oleh:------------ 

Nama : Rizal Satar 

Jabatan : Presiden Direktur 

No. KTP : 0954021605570172 

Nama : Adi Suwarto 

Jabatan : Staff 

No. KTP : 3671131802520002 

d. Tim Evaluator Donggi Senoro pada tanggal 23 

Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, 

yang dihadiri oleh:------------------------------------------ 

Nama : Nanang Untung 

Jabatan : Koordinator tim Business Development 

Nama  : Irwan Priyasa 

Jabatan : Tim Business Development bagian Legal 
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e. Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi 

dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 24 Agustus 

2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, yang 

dihadiri oleh:------------------------------------------------ 

Nama : Ir. Budiyanto 

Jabatan : Kasubdit Penilaian Pengembangan Usaha 

Hulu 

f. Tim Evaluator PT Medco pada tanggal 23 

September 2010 dalam tahap Pemeriksaan 

Lanjutan , yang dihadiri oleh:----------------------------- 

Nama : Johannes Kustadi SM 

Jabatan : Senior Manager Corporate Planning and 

Commercial 

No. KTP : 327604160590001 

g. Kepala BP Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 

12 Oktober 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, 

yang dihadiri oleh:------------------------------------------- 

Nama : Alam Mulyawan 

Jabatan : Legal  

No. KTP : 0954092005760050 

Nama : Martin Edward Awuy 

Jabatan : Legal 

No. KTP : 0952050411770281 

Nama : Rayendra Sidik 

Jabatan  : PMG 

No. KTP : 3174062008720004 

Nama : Waras Budi 

Jabatan : PMG 

No. KTP : 3275082207730016 

h. Tim Evaluator PT. Medco Energi Internasional 

pada tanggal 2 November 2010 dalam tahap 
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Pemeriksaan Lanjutan, yang dihadiri oleh:----------- 

Nama : Johannes Kustadi 

Jabatan : Tim Evaluator Medco 

i. Kepala BP Minyak dan Gas Bumi pada tanggal  22 

November 2010 dalam tahap Pemeriksaan 

Lanjutan , yang dihadiri oleh:----------------------------- 

Nama : Miriawati A. Poerboyo 

Jabatan : Kepala Divisi Pemanfaatan Migas 

Nama : Didi Setiarto 

Jabatan : Legal BP Migas 

Nama : Asto Girijadi 

Jabatan : Legal BP Migas 

j. Direktur Utama PT. LNG Energi Utama pada 

tanggal 22 November 2010 dalam tahap 

Pemeriksaan Lanjutan, yang dihadiri oleh:------------ 

Nama : Norman Marshall 

Jabatan : Managing Director PT LNGEU 

30.2.5.2 Keterangan Ahli; -------------------------------------------------  

a. Keterangan tertulis dari Prof. Erman Rajagukguk 

tertanggal 28 Oktober 2010,  yang pada intinya 

memberikan pendapat sebagai berikut:------------  

i. Beauty Contest pemilihan mitra tidak tunduk 

kepada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan perubahan-perubahannya;---------- 

ii.  Beauty Contest pemilihan mitra tidak termasuk 

dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat;--------------------------------------------- 

iii.  Beauty Contest pemilihan mitra, bukan merupakan 

pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
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pada SK Direksi No. Kpts-036/C00000/2004-S0 

tanggal 24 Agustus 2004 tentang Manajemen 

Pengadaan Barang/Jasa;-------------------------------- 

iv. General Requirements adalah persyaratan yang 

mutlak harus dipenuhi karena merupakan syarat 

utama yang menggambarkan kemampuan 

permodalan dan pengalaman calon mitra;----  

v. Dikirimkannya TOR lebih dari satu, untuk 

memperjelas TOR secara lebih terperinci, 

membuktikan bahwa tim evaluasi berusaha untuk 

menerapkan fairness information dalam proses 

beauty contest;------------------------------------------ 

vi. Terpilihnya calon mitra tertentu adalah atas dasar 

evaluasi yang General Requirement dimana salah 

satu persyaratannya calon mitra harus memenuhi 

company rating BBB+ (S&P), bukan karena 

direncanakan untuk memenangkan salah satu 

pihak tertentu sejak semula;--------------------------- 

vii.  Exclusivity Agreement tertanggal 31 Mei antara PT 

Pertamina (Persero), PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi dan LNG International Pty. Ltd, telah 

berakhir pada tanggal 30 September 2005 karena 

tidak pernah ada perpanjangan masa berakhirnya 

condition precedent;------------------------------------ 

viii.  Adanya Restated Exclusivity Agreement tidak sah 

tanpa persetujuan tertulis dari PT Pertamina 

(Persero) dan PT. Medco E&P Tomori Sulawesi;-- 

b. Keterangan Saksi Ahli Dr. Kurtubi , pada tanggal 5 

November 2010, dalam tahap Pemeriksaan 

Lanjutan;------------------------------------------ ---------- 

c. Keterangan Saksi Ahli Deputi Hukum dan 

Penyelesaian Sanggah Pada tanggal 15 November 



         
 

halaman 50 dari 245 
 
 

2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, yang 

dihadiri oleh:------------------------------------------------- 

Nama : M. Aris Supriyanto, M. T 

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum 

LKPP 

NIP : 197011101996031003 

d. Keterangan Saksi Ahli James Robert Ball, pada 

tanggal 15 November 2010, dalam tahap 

Pemeriksaan Lanjutan bersamaan dengan 

Pemeriksaan Terlapor IV; ---------------------------------- 

30.2.5.3 Keterangan Terlapor; --------------------------------------------  

a. Terlapor I;---------------------------------------- ----------- 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada 

tanggal 15 November 2010 dalam Pemeriksaan 

Lanjutan , yang dihadiri oleh :---------------------------- 

Nama   : Genades Panjaitan 

Jabatan : Staf Ahli Dirut  

No. KTP   : 09.5405.160964.0396 

Nama   : Djohari Angga Kusuma 

Jabatan   : Marketing LNG 

No. KTP   : 105011291115001 

Nama   : Sri Inayati  

Jabatan   : Ahli Proses 

No. SIM   : 6505120514145 

Nama   : Fajar Agustiani 

Jabatan   : Legal Korporat  

Nama   : Asenar 

Jabatan   : Advokat 

b. Terlapor II;--------------------------------------- ---  

Direktur Utama PT Medco Energi Internasional, 

Tbk pada tanggal 8 Juli 2010 dalam tahap 

Pemeriksaan Pendahuluan, yang dihadiri oleh:------- 
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Nama   : Lukman Mahfoedz 

Jabatan   : Corporate Project Director 

No. KTP    : 09.5304.260254.0142 

Direktur Utama PT Medco pada tanggal 05 

November 2010 dalam tahap Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan, yang dihadiri oleh:------------ 

Nama   : Lukman Mahfoedz 

Jabatan   : Corporate Project Director 

No. KTP    : 09.5304.260254.0142 

Nama   : Harjon Sinaga  

Jabatan   : Kuasa Hukum 

No. KTP   : 3671130606660007 

c. Terlapor III 

Direktur Utama E&P Tomori Sulawesi pada 

tanggal 8 Juli 2010 dalam tahap Pemeriksaan 

Pendahuluan, yang dihadiri oleh :----------------------- 

Nama   : Ir. Budi Basuki 

Jabatan   : Direktur Utama 

No. KTP    : 3276042610530002 

Nama   : Johannes Kustadi 

Jabatan   : Staf PT. Medco 

No. KTP    : 327604105590001 

Nama   : R. Jusuf Moegandi 

Jabatan   : Staf PT. Medco 

No. KTP    : 09.5305.221171.0141 

Nama   : Andri Budiman 

Jabatan   : Staf PT. Medco 

No. KTP    : 3275012305760038 

Nama   : Sendy K Rachmadiah, S.H 

Jabatan   : Staf PT. Medco 

No. KTP    : 09.5404.590669.0406 

Nama   : Andriasena 
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Jabatan   : Staf PT. Medco 

No. KTP    : 32.0406.160980.0009 

Nama   : Harjon Sinaga 

Jabatan   : Kuasa Hukum 

No. KTP    : 3671130606660007 

Nama   : Nurmalita Malik 

Jabatan   : Asisten Kuasa Hukum 

No. KTP    : 09.5301.530583.0101 

d. Terlapor IV;--------------------------------------- --  

Direktur Utama Mitsubishi Corporation pada 

tanggal 15 November 2010 dalam tahap 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang dihadiri 

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

Nama   : Takuji Konzo 

Jabatan   : Deputi Manager 

No. Pasport   : TK1707619 

Nama   : Takahiro Ikeda 

Jabatan   : Legal Staf 

No. Pasport   : TKI1518956 

Nama   :Mariana Warokka 

Jabatan   : Penerjemah 

Nama   : Teguh Pribadi Darmawan 

Jabatan   : Advokat 

30.2.5.4 Bukti Dokumen  

Adapun dokumen yang telah diserahkan oleh Terlampor I 

kepada KPPU adalah sebagai berikut:-----------------  

a. Dokumen yang diserahkan dalam Pemeriksaan 

Pendahuluan:------------------------------------------  

No. Dokumen Bukti 
1. Exclusivity Agreement T1.1 
2. Proposal LNGEU T1.2 
3. TOR T1.3 
4. MoM TOR Clarification T1.4 
5. Presentasi Pertamina mengenai skema bisnis Donggi Senoro T1.5 
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6. Surat No. 059/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.6 

7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Liquefied Natural Gas 
Energi Utama nomor 25 

T1.7 

8. Potential Partner Proposal Evaluation T1.8 
9. Surat No. 088/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 

Proposal 
T1.9 

10. Surat No. 063/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.10 

11. Surat No. 089/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.11 

12. Surat No. 064/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.12 

13. Surat No. 061/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.13 

14. Surat No. 065/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.14 

15. Surat No. 090/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.15 

16. Surat No. 060/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.16 

17. Surat No. 062/D20000/2006-S0 Perihal Donggi Senoro Project 
Proposal 

T1.17 

18. Request for binding proposal (RFP) T1.18 
19. MoM rapat BPMIGAS, Pertamina, Pertamina EP, Medco E&P T1. 19 
20. Proposal Mitsubishi Corp. T1.20 
  

b. Dokumen yang diserahkan dalam Pemeriksaan 

Lanjutan:------------------------------------------------------ 

No. Dokumen Bukti 
1. Exclusivity Agreement T1.1 
2. Term of Reference (“TOR”) T1.2 
3. TOR Clarification Meeting tanggal 19 September 2006 T1.3 
4. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-036/C00000/2004-S0 

tanggal 24 Agustus tentang Manajemen Pengadaan 
Barang/Jasa 

T1.4 

5. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-
298/S.MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa BUMN 

T1.5 

6. Surat No. 088/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada BG 
Asia Pasific Ltd 

T1.6 

7. Surat No. 063/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada Ithocu 
Corp 

T1.7 

8. Surat No. 089/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada Japan 
Petroleum Exploration Co. Ltd. 

T1.8 
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9. Surat No. 064/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada LNG 
Japan Corp 

T1.9 

10. Surat No. 061/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada 
Marubeni Corp 

T1.10 

11. Surat No. 065/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada 
Mitsubishi Corp 

T1.11 

12. Surat No. 090/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada Mitsui 
& Co. Ltd. 

T1.12 

13. Surat No. 060/D2000/2006-S0 Surat Undangan kepada 
Pasific Oil & Gas Indonesia 

T1.13 

14. Surat No. 059/D20000/2006-S0 Surat Undangan kepada PT 
LNGEU 

T1.14 

15. Surat No. 062/D20000/2006-S0 Surat Undangan kepada 
Toyota Tsusho Corp 

T1.15 

16. SK Dirut No. Kpts-025/C00000/2006-S0 T1.16 
17. Surat PNA kepada LNG EU No. 059/D200000/2006-S0 

perihal Donggi Senoro LNG Proposal 
T1.17 

18. Request for binding proposal tanggal 23 November 2006 T1.18 
19. Proposal Mitsubishi Corp. T1.19 
 

30.2.6 ANALISA FAKTA; ------------------------------------ -------------------  

30.2.6.1 Tentang Kronologis Proyek Donggi Senoro; --------------  

30.2.6.2 Latar Belakang Area Matindok dan Blok Senoro (LHPL, 

halaman 8, angka 3.3.1) ; ----------------------------------------  

1. Bahwa pada tahun 1980-1997, Blok Matindok dan 

Blok Senoro yang merupakan lokasi minyak dan gas 

di daerah Sulawesi Tengah dikelola oleh Union Texas. 

2. Bahwa pada tahun 1997, Union Texas mengembalikan 

Hak Pengelolaan Blok Matindok dan Blok Senoro 

kepada Negara Republik Indonesia. Oleh negara, Blok 

Matindok dan Blok Senoro tersebut diserahkan kepada 

Pertamina; ---------------------------------------------------- 

3. Bahwa Pertamina memecah pengelolaan Blok 

Matindok dan Blok Senoro. Untuk Blok Matindok 

dikelola oleh Pertamina sedangkan Blok Senoro 

dikelola oleh joint venture Pertamina dengan Union 

Texas;--------------------------------------------------------- 
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30.2.6.3 Blok Matindok  (LHPL, halaman 8, angka 3.3.2);-------  

1. Bahwa Blok Matindok tersebar dibeberapa tempat 

meliputi : Donggi, Minahaki, Matindok, Maleoraja, 

Sukamaju, dan Mentawai (Offshore);-------------------- 

2. Bahwa pada tahun 2005, PT Pertamina (Persero) 

menyerahkan pengelolaan Blok Matindok kepada PT 

Pertamina EP. Proses-proses bisnis selanjutnya 

dilakukan oleh PT Pertamina EP; ------------------------- 

3. Bahwa PT Pertamina EP menandatangani Head of 

Agreement (HOA), dengan Sino Cheer terkait rencana 

pembelian gas dari Blok Matindok. Jangka waktu 

HOA tersebut sampai dengan tanggal 15 Mei 2006;--- 

30.2.6.4 Blok Senoro (LHPL, halaman 9, angka 3.3.3); -----------  

1. Bahwa Blok Senoro semula dikelola oleh Joint 

Venture antara Pertamina dengan Union Texas. 

Terakhir, pengelola Blok Senoro adalah Joint 

Operation Body (JOB) Pertamina Hulu Energi Tomori 

Sulawesi – Medco E&P Tomori Sulawesi. Bahwa PT 

Medco E&P Tomori Sulawesi merupakan salah satu 

anak perusahaan PT Medco Energi Internasional, Tbk. 

30.2.6.5 Exclusivity Agreement (LHPL, halaman 9 s.d. 11, 

angka 3.3.4);------------------------------------------------------  

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, PT Pertamina 

(Persero), PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan LNG 

International Pty, Ltd. ( “LNGI”) menandatangani 

Exclusivity Agreement (selanjutnya disingkat “EA”) 

untuk pembelian gas dari Blok Senoro;------------------ 

2. Bahwa jangka waktu EA adalah 4 (empat) bulan 

terhitung sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan 

30 September 2005. EA dapat secara otomatis 
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diperpanjang selama 2 (dua) bulan apabila seluruh 

pihak yang menandatangani EA menyetujuinya;------- 

3. Bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2005, 

LNGI belum memenuhi seluruh Condition Precedent 

(selanjutnya disingkat “CP”). Hal-hal yang belum 

dipenuhi adalah: LNGI belum memiliki definitif LNG 

offtake agreement dan LNGI belum memiliki 

Subscription Agreements yang ditandatangani dengan 

mitra yang memiliki kualifikasi yang layak dengan 

standar minimum tingkat investasi dengan credit 

rating BBB+;------------------------------------------------- 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Kami sependapat dengan fakta tersebut di atas. 

Fakta di atas menunjukan bahwa EA antara PNA, 

MEPI dan LNGI telah berakhir pada tanggal 30 

September 2005 karena LNGI tidak dapat 

memenuhi CP;---------------------------------------------- 

4. Bahwa dalam jangka waktu 31 Mei 2005 sampai 

dengan 30 September 2005 LNGI melakukan 

komunikasi dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

untuk membahas draft Gas Sales Agreement 

(selanjutnya disingkat “GSA”);---------------------------- 

5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2005, dilakukan rapat 

antara LNGI dengan PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi. Dalam pertemuan tersebut PT Medco E&P 

Tomori Sulawesi menyatakan LNGI telah memenuhi 

CP;------------------------------------------------------------- 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Sepanjang pengetahuan PNA selaku mitra MEPI 

dalam JOB, MEPI tidak pernah menyatakan 

bahwa LNGI telah memenuhi CP. Pada faktanya, 

LNGI memang tidak pernah memenuhi CP dan 
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oleh karenanya EA berakhir pada tanggal 30 

September 2005;-------------------------------------------- 

Seandainya MEPI menyatakan LNGI telah 

memenuhi CP (meskipun pada faktanya tidak), 

maka hal tersebut bukan merupakan keputusan 

final, karena keputusan apakah LNGI telah 

memenuhi CP harus melalui persetujuan MEPI 

dan PNA secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dalam Pasal 13 EA sebagai berikut“… 

neither of the parties has the authority to act for, 

or incur any obligation and/or liability on behalf of 

another party.”;----------------------------------- --------- 

Dengan demikian, fakta point 5 di atas tidak bisa 

dijadikan dasar untuk mendalilkan bahwa EA 

masih berlaku;---------------------------------------------- 

Apabila selanjutnya LNGI secara sepihak 

menyampaikan kepada KPPU bahwa LNGI telah 

memenuhi CP, menurut hemat kami, klaim 

sepihak tersebut tidak dapat serta merta dijadikan 

dasar telah terpenuhinya CP dan bersama ini kami 

tegaskan bahwa klaim sepihak tersebut (jika ada) 

adalah tidak benar;---------------------------------------- 

6. Bahwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 

Oktober 2005 sampai dengan desember 2005, LNGI 

berkomunikasi dengan PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi untuk membahas: draft letter of variation to 

EA, Gas Sales and Purchase Agreement (selanjutnya 

disingkat “GSPA”), perpanjangan EA (Restated 

Exclusivity Agreement/selanjutnya disingkat “REA”), 

GSA dan HoA;----------------------------------------------- 
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7. Bahwa PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

menyampaikan draft REA kepada PT Pertamina EP 

pada tanggal 10 Oktober 2005;---------------------------- 

8. Bahwa pada bulan Oktober 2005, PT Medco E&P 

Tomori Sulawesi telah melakukan diskusi dengan 

BPMigas terkait dengan proyek Blok Senoro dan 

menurut PT Medco E&P Tomori Sulawesi, BP 

MIGAS mendukung proyek ini dan menyarankan agar 

train kedua diprioritaskan untuk pasokan dalam 

negeri;--------------------------------------------------------- 

9. Bahwa JOB Pertamina – Medco E&P Tomori 

Sulawesi telah melakukan pertemuan dengan BP 

Migas terkait pengembangan proyek gas Blok Senoro 

dan diputuskan hasil dari Blok Senoro digunakan 

untuk membantu Production Sharing Contract (PSC) 

di Kalimantan Timur;--------------------------------------- 

10. Bahwa pada tanggal 28 November 2005, PT Medco 

E&P Tomori Sulawesi, PT Pertamina EP, PT 

Pertamina LNG, dan LNGI mengadakan rapat yang 

menghasilkan kesepakatan antara lain:------------------- 

a. Semua pihak (LNGI, PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi, PT Pertamina dan PT Pertamina LNG) 

akan menyetujui dan menandatangani GSA pada 

akhir Desember 2005 dengan tujuan agar 

pengiriman pertama dapat dilakukan pada Maret 

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

b. HOA yang memuat tentang proposal yang terkait 

dengan LNG Shipment untuk membantu shortfall 

di Bontang harus disepakati dan dilaksanakan 

pada akhir Desember 2005;---------------------------- 

c. Perjanjian formal jual beli LNG dapat diusulkan 

dan direncanakan untuk ditandatangani pada 
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tanggal 28 Februari 2006, hal tersebut dilakukan 

agar semua pihak yang terkait dengan Senoro 

LNG Project dapat menyiapkan pendanaan;-------- 

d. PT Pertamina EP tertarik untuk memiliki bagian 

dalam PT LNG Energi Utama (selanjutnya 

disingkat “LNGEU”). Konfirmasi atas hal tersebut 

akan disampaikan PT Pertamina EP pada akhir 

Desember 2005;----------------------------------------- 

e. Kesimpulan rapat adalah diharapkan semua pihak 

mengerti dengan perkembangan dari isu-isu pokok 

berkaitan dengan Senoro LNG Project;-------------- 

Analisa Fakta: 

Berdasarkan klarifikasi kami terhadap nara 

sumber (PT Pertamina EP dan PT Pertamina 

LNG) bahwa nara sumber kami tidak pernah 

menandatangani kesepakatan apapun dengan 

LNGI sebagaimana diungkapkan pada fakta butir 

10 di atas. Disamping itu PERTAMINA tidak 

mungkin membuat kesepakatan terkait dengan 

Bontang karea semua kesepakatan tersebut harus 

disetujui oleh pihak KKKS East Kalimantan 

sebagai pemegang participating interest di 

Bontang;----------------------------------------------------- 

Kami mengantisipasi bahwa fakta tersebut 

didasarkan pada klaim sepihak dari LNGI. 

Bersama ini kami berharap KPPU dapat kembali 

memeriksa keabsahan dokumen yang menjadi 

dasar fakta butir 10 tersebut di atas;------------------ 

Kami melihat bahwa fakta tersebut hanyalah 

catatan rapat sepihak yang dibuat oleh LNGI yang 

belum disetujui oleh PT Pertamina EP maupun PT 

Pertamina LNG sehingga tidak dapat dijadikan 
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dasar adanya kesepakatan atas isi dan kesimpulan 

rapat yang disebut dalam dokumen tersebut;-------- 

Bahwa menurut sepengetahuan kami berdasarkan 

dokumen yang diperlihatkan kepada kami oleh 

KPPU dalam Pemeriksaan Lanjutan, dokumen 

tertanggal 28 November 2005 merupakan catatan 

rapat yang dibuat secara sepihak. Pada catatan 

tersebut tidak terlihat adanya persetujuan maupun 

kesepakatan pihak-pihak yang hadir pada rapat 

tersebut, yang dibuktikan dengan tidak adanya 

tanda tangan dalam dokumen dimaksud;------------ 

11. Bahwa konsultan hukum PT. Medco Energi 

Internasional, Tbk menyampaikan kepada PT. Medco 

E&P Tomori Sulawesi untuk memberitahukan telah 

dilakukan pertemuan antara PT Medco Energi 

Internasional, Tbk, PT. Pertamina (Persero) dan LNGI 

pada tanggal 1 Desember 2005 untuk membahas 

HOA;---------------------------------------------------------- 

12. Bahwa PT Medco E&P Tomori Sulawesi telah 

menyampaikan draft HOA kepada PT Pertamina EP 

dan dilakukan pembahasan pada tanggal 6 Desember 

2005.;---------------------------------------------------------- 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

bahwa pada faktanya PNA maupun PT Pertamina 

EP tidak pernah merespon draft HOA tersebut 

dan menandatangani HoA dengan LNGI;------------ 

Kami yakin KPPU memahami bahwa dengan 

tidak adanya respon dari PNA maupun PT 

Pertamina EP atas draft HOA tersebut, 

menunjukan bahwa PNA tidak pernah memberi 

kesepakatan untuk memperpanjang EA;------------- 
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Pasal 5 (b) EA secara tegas mengatur bahwa 

perpanjangan EA harus berdasarkan kesepakatan 

para pihak, sebagai berikut:----------------------------- 

“unless the Parties agree to extend the Term of this 

Agreement, it will automatically expire without 

requiring any action or documents thereafter at 

the end of the Term or if LNGI fails to comply with 

its responsibilities under clause 1 (a) of this 

Agreement, whichever occur first”;-------------------- 

13. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2005, LNGEU 

secara hukum resmi didirikan berdasarkan Akta 

Pendirian Perusahaan Nomor 25 yang dibuat oleh 

Notaris Amrul Partomuan, SH. Pemegang saham 

LNGEU adalah LNGI dan PT Maleo Energi Utama;-- 

30.2.6.6 Penggabungan Blok Matindok dan Blok Senoro 

(LHPL, halaman 11, angka 3.3.4); --------------------------  

1. Bahwa pada tanggal 21 – 23 November 2005, PT 

Pertamina EP dan JOB Pertamina Hulu Energi – 

Medco E&P Tomori Sulawesi mengadakan Lokakarya 

membahas rencana pengembangan Blok Matindok 

dan Blok Senoro secara bersama-sama. LNGI hadir 

bersama dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

namun kehadiran LNGI ditolak oleh PT Pertamina EP. 

Dalam lokarya tersebut terdapat gagasan untuk 

mengembangkan Blok Matindok dan Blok Senoro 

dengan Skema Hilir;----------------------------------------- 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Bahwa sesuai dengan maksud dari lokakarya yaitu 

pembahasan rencana pengembangan Blok 

Matindok dan Blok Senoro antara pemegang 

participating interest di kedua blok tersebut, maka 

tentunya kehadiran LNGI pada lokakarya tidak 
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relevan, terlebih LNGI bukan merupakan 

undangan dalam lokakarya. Dengan demikian 

maka sangat beralasan jika PT Pertamina EP 

menolak kehadiran LNGI dalam loka karya 

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

2. Bahwa LNGI ditawarkan untuk turut mengembangkan 

Blok Matindok karena Sino Cheer mengundurkan diri 

dari rencana mengembangkan Blok Matindok. Untuk 

itu pada bulan November 2005 LNGI, PT Pertamina 

EP dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi merancang 

kegiatan bersama sebagaimana dimuat dalam JOB Co-

operation Synergies Gas Monetization;------------------ 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Berdasarkan klarifikasi kami kepada nara 

sumber, PNA tidak pernah menyetujui dan 

menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud 

pada fakta butir 2 tersebut di atas;--------------------- 

Kami mengantisipasi bahwa dokumen tersebut di 

atas merupakan klaim sepihak dari LNGI dan oleh 

karenanya berharap KPPU dapat kembali 

memeriksa apakah ada persetujuan dari PNA atas 

isi dokumen yang dijadikan dasar untuk fakta 

butir 2 tersebut;-------------------------------------------- 

Kami juga berharap KPPU dapat memberikan pada 

kami salinan dari dokumen yang menjadi dasar fakta 

butir 2 sehingga kami selaku terlapor memiliki 

kesempatan untuk menangkal klaim sepihak LNGI 

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

30.2.6.7 Due Diligence (LHPL, halaman 11 s.d. 15, angka 3.3.6) 

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006, Mitsubishi 

Corporation mengirimkan surat kepada PT Pertamina 

(Persero) yang menyatakan tertarik untuk membangun 
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proyek yang pertama di Sulawesi (Blok Matindok dan 

Blok Senoro);------------------------------------------------ 

2. Bahwa PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi 

Corporation mengadakan pertemuan untuk 

mendiskusikan kemungkinan keterlibatan Mitsubishi 

Corporation dalam pengembangan Blok Matindok dan 

Blok Senoro pada tanggal 23 Januari 2006;-------------- 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Bahwa bukan hanya Mitsubishi yang 

menyampaikan minatnya terhadap proyek. 

Terdapat perusahaan-perusahaan lain yang juga 

menyampaikan minatnya sebagai berikut:----------- 

- BG Asia Pacific Ltd.;  

- Itochu Corp.;  

- Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.;  

- LNG Japan Corp.;  

- Marubeni Corp.;  

- Mitsui & Co. Ltd.;  

- Pacific Oil & Gas Indonesia.;  

- PT LNGEU.; dan  

- Toyota Tsusho Corp.  

PNA tidak hanya melakukan pertemuan dengan 

Mitsubishi namun juga dengan pihak-pihak lain 

yang tertarik dengan proyek. Pertemuan tersebut 

sifatnya courtesy call. Pihak-pihak yang sempat 

bertemu dengan PNA antara lain sebagai berikut:- 

- PT LNGEU; 

- BG Asia Pacific Ltd.; 

- Itochu Corp.;  

- LNG Japan Corp.;  

- Marubeni Corp.; 

- Mitsui & Co. Ltd.;  
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Kami telah menjelaskan fakta tersebut di atas 

pada pembelaan kami sebelumnya di tahap 

Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan. Kami berharap KPPU dapat 

mempertimbangkan fakta tersebut sebagai bukti 

bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap 

Mitsubishi;---------------------------------------- ----------- 

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006, Mitsubishi 

Corporation menyampaikan kepada PT Medco Energi 

Internasional, Tbk yang menyatakan tertarik pada 

proyek LNG Senoro;---------------------------------------- 

4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation melakukan presentasi kepada PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk untuk menyampaikan pendapat 

awal tentang proyek LNG serta proposalnya;----------- 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Bahwa kami berharap KPPU dapat 

mempertimbangkan fakta yang penting yaitu 

setelah diumumkannya rencana monetisasi Blok 

Matindok dan Blok Senoro banyak pihak yang 

menyatakan tertarik dengan proyek dan 

menyampaikan minatnya pada PNA;------------------ 

Bahwa pertemuan (courtesy call) diadakan bukan 

hanya dengan Mitsubishi namun juga dengan 

pihak lain yang tertarik dengan proyek, antara 

lain:---------------------------------------------- -------------- 

- PT LNGEU; 

- BG Asia Pacific Ltd.; 

- Itochu Corp.;  

- LNG Japan Corp.;  

- Marubeni Corp.; 
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- Mitsui & Co. Ltd.; 

Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

fakta tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesan 

bahwa PNA telah memberikan perlakuan istimewa 

kepada Mitsubishi;----------------------------------------- 

5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation mengadakan pertemuan dengan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk dan menyampaikan 

bahwa Mitsubishi Corporation tertarik untuk terlibat 

dalam aspek hulu maupun hilir dalam pengembangan 

Blok Matindok dan Blok Senoro. Dalam kesempatan 

pertemuan tersebut, PT Medco Energi Internasional, 

Tbk menyampaikan kepada Mitsubishi Corporation 

bahwa prioritas pengembangan Blok Matindok dan 

Blok Senoro adalah pada aspek hilir. PT Medco 

Energi Internasional, Tbk meminta kepada Mitsubishi 

Corporation untuk menjadi Partner bagi LNGEU 

dengan terlebih dahulu melakukan due diligence 

terhadap pekerjaan awal LNGI karena beberapa data 

merupakan milik LNGI;------------------------------------ 

6. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco 

Energi Internasional, Tbk meminta LNGI turut serta 

dalam presentasi yang akan dilakukan oleh Mitsubishi 

Corporation kepada PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk;------------------------ 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Fakta pada butir 6 tersebut menunjukan bahwa 

LNGI sejak awal mengetahui bahwa Mitsubishi 

akan menyampaikan presentasi kepada PNA dan 

Medco. Oleh karenanya tentunya sangat tidak 

beralasan jika LNGI kemudian mengklaim telah 

terjadi persekongkolan untuk mendapatkan 
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informasi rahasia milik LNGI (jika ada) dengan 

adanya presentasi dari Mitsubishi kepada PNA 

dan Medco;-------------------------------------------------- 

Perlu dipahami bahwa LNGI bermaksud untuk 

membeli gas dari Blok Senoro, sedangkan proyek 

yang akan dikembangkan oleh PNA dan Medco 

adalah monetisasi gas dari Area Matindok dan 

Blok Senoro dengan skema bisnis LNG hilir. 

Adanya perbedaan lingkup proyek antara EA 

(baik dari segi skema usaha maupun besaran 

proyek) dengan  monetisasi gas dari Area 

Matindok dan Blok Senoro dengan skema bisnis 

LNG hilir menunjukan bahwa tidak relevan bagi 

PNA dan Medco untuk menggunakan data milik 

LNGI/LNGEU;---------------------------------------- ----- 

7. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco 

Energi Internasional, Tbk meminta kepada Mitsui & 

Co. Ltd (selanjutnya disingkat “Mitsui” untuk 

melakukan due diligence terhadap LNGI;--------------- 

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2006, PT Medco 

E&P Tomori Sulawesi menyampaikan kepada 

Mitsubishi Corporation bahwa LNGI tidak keberatan 

memberikan informasi kepada Mitsubishi Corporation 

sepanjang Mitsubishi Corporation bersedia 

menandatangani perjanjian kerahasiaan 

(Confidentiallity Agreement untuk selanjutnya 

disingkat “CA”) yang dipersiapkan oleh LNGI;-------- 

9. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2006, LNGI dan 

Mitsubishi Corporation menandatangani CA. Dalam 

CA, Mitsubishi Corporation akan menerima data-data 

dan informasi yang bersifat rahasia dari LNGI dan 
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data-data tersebut dilarang untuk diinformasikan 

kepada pihak lain;------------------------------------------- 

10. Pada tanggal 23 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation mempresentasikan hasil due diligence 

terhadap LNGI kepada PT Pertamina (Persero). Hal-

hal yang disampaikan terkait dengan hasil due 

diligence adalah: teknis, komersial dan kapasitas 

pengilangan. Mitsubishi Corporation juga 

menawarkan konsep pemasaran dimana antara lain 

menawarkan menjual kembali kepada PT Pertamina 

(Persero) untuk mengatasi shortfall di Bontang dan 

menjual gas ke Jepang. Dalam presentasi tersebut 

Mitsubishi Corporation menyampaikan bahwa HOA 

antara Mitsubishi Corporation, PT Pertamina 

(Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk; dan 

LNG Limited diusulkan pada akhir Maret 2006;------- 

Analisa Fakta:  

Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

fakta yaitu PNA tidak pernah terlibat dalam 

proses due diligence yang dilakukan oleh Mitsubihi 

dan Mitsui, atau perusahaan lain.  

Due diligence merupakan kesepakatan antara 

Mitsubihi dan Mitsui dengan LNGI, terbukti 

dengan ditandatanganinya CA oleh para pihak. 

Dengan demikian tidak ada persekongkolan atau 

tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan 

oleh PNA, khususnya, sehubungan dengan 

informasi yang “dimiliki” oleh LNGI. Terlebih lagi 

LNGI sejak awal mengetahui bahwa hasil dari due 

diligence akan dipresentasikan kepada PNA dan 

Medco (vide LHPL 3.3.6 (6);----------------------------- 
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11. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2006, JOB Pertamina 

– Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan 

kepada LNGI untuk memberitahukan bahwa HOA 

tidak akan diselesaikan sampai terdapat kesepakatan 

antara PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk terkait dengan rencana 

pembentukan perusahaan Joint Venture yang akan 

membangun dan mengoperasikan kilang LNG;--------- 

12. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2006, Mitsubishi 

Corporation mempresentasikan hasil due diligence 

terhadap LNGI kepada PT Medco Energi 

Internasional, Tbk;------------------------------------------- 

13. Pada tanggal 28 Februari 2006, LNGI dan Mitsubishi 

mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan 

aktivitas bisni LNGI dan memberikan informasi 

terkait proyek Donggi-Sennoro;--------------------------- 

14. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2006, LNGI dan Mitsui 

menandatangani CA. Substansi CA antara LNGI dan 

Mitsui sama dengan CA antara LNGI dan Mitsubishi 

Corporation;-------------------------------------------------- 

15. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006, Mitsubishi 

Corporation menyampaikan presentasi kepada PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk untuk mendiskusikan proposal 

Mitsubishi Corporation. Dalam presentasi dan diskusi 

tersebut, Mitsubishi Corporation menyampaikan 

proposal terkait dengan: Kapasitas kilang, manajemen 

proyek untuk EPC, PMT Organization, EPC 

Contracting Strategy, EPC Time Line (Plant start up 

End October 2009), Finance (Project Funding), 

Partnering, Marketing;-------------------------------------- 



         
 

halaman 69 dari 245 
 
 

a. Dalam proposal partnering, Mitsubishi 

Corporation membandingkan struktur kepemilikan 

dimana berdasarkan struktur dari PT Medco 

Energi Internasional Tbk masing 

mengikutsertakan LNG Energi Utama sebagai 

bagian dari proyek namun kemudian Mitsubishi 

Corporation menghilangkan peran dari LNG 

Energi Utama;------------------------------------------- 

b. Dalam proposal marketing, Mitsubishi 

Corporation mengusulkan bahwa proyek ini untuk 

membantu shortfall LNG dengan pembeli Jepang, 

memprioritaskan western buyur consortium untuk 

pembeli LNG Badak IV, harga gas Sulawesi dapat 

berdampak pada harga perpanjangan Bontang, 

Pendapatan dari gas Sulawesi dapat membantu 

keuangan Bontang;------------------------------------- 

c. Berdasarkan hasil due diligence dengan LNGI, 

diperoleh informasi LNGI telah menyelesaikan 

beberapa pekerjaan. Meskipun demikian, LNGI 

tidak perlu terlibat dalam proyek ini karena:-------- 

- LNGI belum memperoleh semua perizinan 

- Mitsubishi Corporation merekomendasikan 

membangun kilang dengan kapasitas 2.0 mtpa, 

namun LNGI akan membangun kilang yang 

tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut 

- LNGI memiliki pengalaman yang cukup 

- Peran PT Maleo Energi Utama dalam proyek 

ini dipertanyakan oleh Mitsubishi Corporation 

Analisa Fakta:---------------------------------------------- 

Bahwa PNA tidak hanya memberikan kesempatan 

presentasi kepada Mitsubishi. Kesempatan  
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presentasi juga diberikan kepada perusahaan lain 

yang tertarik dengan proyek, antara lain: 

- PT LNGEU; 

- BG Asia Pacific Ltd.; 

- Itochu Corp.;  

- LNG Japan Corp.;  

- Marubeni Corp.; 

- Mitsui & Co. Ltd.; 

Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

fakta tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesan 

bahwa PNA telah memberikan perlakuan istimewa 

kepada Mitsubishi;---------------------------------------- 

16. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2006, Mitsubishi 

Corporation menyampaikan surat kepada PT Medco 

E&P Tomori Sulawesi mengenai hasil due diligence 

dengan  LNGI dan menyarankan agar PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco E&P Energi Internasional, 

Tbk menggabungkan pengembangan dari Blok 

Matindok dan Blok Senoro;-------------------------------- 

Analisa Fakta: 

Bahwa sebagaimana diakui oleh KPPU dalam 

LHPL Butir 3.3.5 (1), ide pengembangan Area 

Matindok dan Blok Senoro secara bersama-sama 

bukan berasal dari hasil due diligence yang 

dilakukan oleh Mitsubishi atau pihak lainnya, 

melainkan dari hasil pembahasan yang berulang 

antara PNA dan Medco yang diawali dengan 

Lokakarya tanggal 21-23 November 2005 sampai 

dicapainya kesepakatan Direksi PNA dan Medco 

untuk melakukan pengembangan dengan skema 

hilir pada tanggal 3 Januari 2006 dan 1 Maret 

2006. 
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Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

dengan bijak bahwa keputusan untuk melakukan 

pengembangan Area Matindok dan Blok Senoro 

secara bersama-sama dengan skema hilir diputus 

oleh Direksi PNA dan Medco sebelum Mitsubishi 

menyampaikan usulan penggambungan Area 

Matindok dan Blok Senoro. Oleh karenanya 

keputusan penggabungan Area Matindok dan Blok 

Senoro sama sekali tidak terkait dengan hasil due 

diligence yang dilakukan oleh Mitsubishi;------------ 

17. Bahwa meskipun Mitsubishi Corporation diminta oleh 

PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk melakukan 

due diligence dalam kerangka pertnership dengan 

LNGEU, tetapi Mitsubishi Corporation dalam 

presentasinya kepada PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk justru 

mencerminkan keinginan untuk mengerjakan sendiri 

proyek tersebutl;--------------------------------------------- 

18. Bahwa presentasi Mitsubishi Corporation kepada PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk mengenai hasil due diligence 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap CA yang 

ditandatangani sebelum melakukan due diligence;----- 

Analisa Fakta: 

Bahwa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap 

CA merupakan hal yang harus dibuktikan terlebih 

dahulu melalui lembaga yang berwenang 

sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam 

CA.  

Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

fakta dalam LHPL butir 3.3.6 (6) yaitu bahwa 

LNGI telah mengetahui bahwa Mitsubishi akan 
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memberikan presentasi kepada PNA dan Medco 

dan tidak ada keberatan dari LNGI atas hal 

tersebut.  

Kami yakin apabila KPPU dapat 

mempertimbangkan fakta tersebut maka KPPU 

akan mendapatkan petunjuk yang kuat bahwa 

tidak ada persekongkolan untuk mendapatkan 

informasi rahasia milik LNGI melalui due 

diligence;----------------------------------------------------- 

19. Bahwa Mitsui melakukan due diligence terhadap 

LNGI sejak 2 Maret 2006 sampai dengan 12 Mei 

2006. Pada tanggal 12 Mei 2006, Mitsui 

menginginkan memperoleh data-data yang telah 

dipersiapkan oleh LNGI. Atas permintaan tersebut, 

LNGI mengajukan syarat yaitu meminta Mitsui 

memberikan surat dukungan kepada LNGI namun hal 

ini ditolak oleh Mitsui;-------------------------------------- 

20. PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta 

Anadarko Indonesia Company (Selanjutnya disingkat 

“Anadarko”) untuk melakukan due diligence terhadap 

LNGI. Pada tanggal 22 Mei 2006, LNGI dan 

Asnadarko menandatangani CA. Setelah melakukan 

kajian atas informasi rahasia milik LNGI, Anadarko 

memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam Proyek 

LNG Senoro;------------------------------------------------- 

30.2.6.8 Beauty Contest (LHPL, halaman 15 s.d. 22, angka 

3.3.7); --------------------------------------------------------------  

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006, PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi International, Tbk 

memutuskan untuk memilih calon mitra proyek 

pengembangan LNG untuk gas dari Blok Matindok 

dan Blok Senoro melalui Beauty Contest;--------------- 
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2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006, dibuat Term of 

Reference (selanjutnya disingkat “TOR”) yang 

didasarkan pada jurnal-jurnal dan pengalaman para 

pelaku bisnis LNG;----------------------------------------- 

3. pada tanggal 1 September 2006, PT Pertamina 

(Persero) mengirimkan surat undangan dan TOR 

tentang Donggi Senoro LNG Project Proposal 

Sulawesi, Indonesia kepada 7 (tujuh) perusahaan yaitu 

LNGEU, LNG Japan Corporation, Mitsubishi 

Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Itochu 

Corporation, Marubeni Corporation dan Mitsui;-------- 

4. Bahwa pada tanggal 4 September 2006, Mitsubishi 

corporation diminta oleh PT Pertamina (Persero) dan 

PT Medco Energi International, Tbk untuk 

memberikan presentasi terkait dengan TOR tanggal 1 

September 2006. Dalam presentasi tersebut, 

Mitsubishi Corporation menyampaikan confirmation 

of PT Pertamina (Persero)/PT Medco Energi 

Internasional, Tbk Position to prepare for Mitsubishi 

Corporation Proposal, concept of preliminary 

proposal;------------------------------------------------------ 

Analisa Fakta: 

Bahwa berdasarkan klarifikasi kami terhadap 

nara sumber (Tim Pengembangan Usaha Gas di 

Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi 

selaku Pelaksana Beauty Contest di PNA), Tim 

tidak pernah bertemu dengan para pihak 

(termasuk Mitsubishi) untuk melakukan 

presentasi mengenai TOR. 

Bahwa Tim bertindak independen dan tidak 

dipengaruhi oleh siapapun, termasuk para peserta 
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beauty contest, dalam melaksanakan tugasnya, 

termasuk dalam proses penyusunan TOR.   

PNA tidak dapat mengkonfirmasi mengenai 

pertemuan pada tanggal 4 September 2006, namun 

dapat dipastikan bahwa pertemuan tersebut (jika 

ada) tidak dihadiri atau diadakan oleh Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi selaku Pelaksana Beauty 

Contest di PNA dan oleh karenanya bukan dalam 

rangka pengaturan beauty contest.  

Selama pelaksanaan beauty contest, perusahaan-

perusahaan yang tertarik dengan proyek dapat 

saja melakukan courtesy call dengan direksi dan 

hal ini tidak hanya ekslusif bagi Mitsubishi, 

melainkan berlaku juga bagi perusahaan lain;------ 

5. Bahwa tanggal 8 September 2006, PT Pertamina 

(Persero) menyampaikan revisi TOR kepada LNGEU, 

LNG Japan Corporation, Mitsubishi Corporation, 

Toyota Tsusho Corporation, Marubeni Corporation 

dan Mitsui;---------------------------------------------------- 

Analisa fakta:----------------------------------------------- 

Bahwa kami berharap KPPU dapat 

mempertimbangkan fakta yang disampaikan oleh 

Tim Evaluator Donggi Senoro dalam BAP Saksi 

dari Tim Evaluator Donggi Senoro tanggal 23 

Agustus 2010 jawaban No. 37 yang menyatakan:  

“TOR yang pertama hanya berisi persyaratan dalam 

bentuk butir-butir (Power Point), sedangkan TOR 

yang kedua (TOR tanggal 8 September 2006) hanya 

untuk menjelaskan TOR yang pertama secara lebih 

rinci untuk memastikan hak-hak Pertamina dan 

Medco Energi Internasional terlindungi.” 
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Bahwa tidak ada perubahan substansi dari TOR 

pertama yang diterbitkan pada 1 September 2006 

dengan TOR kedua yang diterbitkan pada 8 

September 2006;-------------------------------------------- 

6. Bahwa dalam revisi TOR sebagai lampiran undangan 

tanggal 8 September 2006 memuat antara lain:--------- 

a. Dalam butir II: “the downstream company will 

purchase gas from upstream parties including BP 

MIGAS, liquefy the gas to be LNG and sell the 

LNG to the LNG buyer”;------------------------------- 

b. Dalam butir III: kriteria pemilihan dan evaluasi 

potensial partner adalah : administratif, 

kompetensi, nilai, keuangan dan visi. Dalam 

kriteria kompetensi memuat antara lain perihal 

konsorsium dengan ketentuan: The full legal 

names of the entities involved in the contortium, 

the format and relationship of the various parties 

in the contortium if the information is currently 

available dan a definitive statement regarding the 

limitation of liability for each party in the 

contortium (state if parties will be jointly and 

severally liable or if each party will be severally 

liable for a specific portion of the downstream 

LNG company);----------------------------------  

7. Bahwa pada tanggal 13 September 2006, PT 

Pertamina (Persero) mengundang BG Asia Pacific Pte 

Ltd, Japan Petroleum Exploration Co. Ltd dan PT 

Pacific Oil and Gas Indonesia untuk menyampaikan 

proposal untuk berpartisipasi dalam proyek Donggi-

Senoro LNG paling lambat tanggal 22 September 

2006;----------------------------------------------------------- 
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8. Bahwa pada tanggal 15 September 2006, PT 

Pertamina (Persero) mengundang Marubeni 

Corporation, Mitsui, Toyota Tsusho Corporation, 

Itochu Corporation, Mitsubishi Corporation, LNG 

Japan Corporation, PT LNG Energi Utama, BG Asia 

Pacific Pte Ltd, Japan Petroleum Exploration Co. Ltd, 

PT Pacific Oil and Gas Indonesia, Marubeni 

Corporation dan Mitsui untuk menghadiri pertemuan 

klarifikasi tanggal 19 September 2006;------------------- 

9. Pada tanggal 19 September 2006 dilakukan pertemuan 

klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan 

antara lain tentang penerimaan dan penolakan serta 

jadwal Beauty Contest. Dalam butir penerimaan dan 

penolakan memuat hal yaitu: acceptance or rejection 

of the proposal submitted by the potential partner will 

solely be at discretion of Pertamina and Medco. 

Potential partners who are late or fail for the 

predetermined proposal submission arrangements will 

be considered as declining this invitation of 

partitipation”. Dalam jadwal Beauty contest memuat 

jadwal klarifikasi dan presentasi apabila diperlukan 

tanggal 25 September 2006 sampai dengan tanggal 6 

Oktober 2006;------------------------------------------------ 

10. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 PT Medco 

Energi Internasional, Tbk mengajukan pertanyaan 

klarifikasi kepada para peserta Beauty Contest;--------- 

11. Bahwa guna menilai proposal dari masing-masing 

peserta Beauty Contest PT Pertamina (Persero) 

menggunakan metode pass and fail digabung dengan 

scoring, sedangkan PT Medco Energi Internasional 

Tbk menggunakan kriteria scoring;----------------------- 
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12. Bahwa Indicative Offer dari beberapa proposal calon 

Partner adalah sebagai berikut:---------------------------- 

LNG FOB Price $ 5.7-
7.8/mmbtu@JCC50 

$6.00-8.00/mmbtu $6.5-
$8.5/mmbtu@JCC50 

LNG Capacity Aprrox 2 MMTPA 1.8 MMTPA Approx 2 MMTPA 

LNG Investment US$ 600-800 MM US$ 604 MM US$ 400-800 MM 

LNG Plant 
OPEX 

Not Mentioned Not Mentioned Not Mentioned 

Processing fee $2-3/mmbtu (subject 
to plant cost) 

$1.36-
$1.56/mmbtu 

$1.00-2.00/mmbtu 

Gas netback 
Price 

$3.7-5.9/mmbtu $4.89-6.89/mmbtu US$ 4.5-6.5/mmbtu 

Gas Price for 
Fuel 

Not Mentioned, 
Assumed Netback 

$2.15/mmbtu Not Mentioned, 
Assumed Netback 

Schedule COD Dec 2009 w/condition Q1/2009 (gas 
HOA 31 Oct 

2006) 

2009-2010 

Guarantee 
Completion Cost 
overrun LD (gas 

supply) 

Yes by JV 

Yes by JV 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes for non force 
majeure 

Need Clarification 

Need Clarification 

Depends on buyer and 
bank 

 

13. Bahwa hasil penilaian proposal berdasarkan penilaian 

dari PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

International, Tbk adalah sebagai berikut:--------------- 

a. PT Pertamina (Persero) menghasilkan Shortlisted 

sebagai berikut: LNG Japan, Mitsui dan 

Mitsubishi Corporation, LNGEU gagal di Pass and 

Fail karena konsortiumnya dengan Osaka Gas dan 

Golar hanya keinginan kuat namun tidak 

mengikat;------------------------------------------------ 

b. PT Medco Energi International, Tbk menghasilkan 

shortlisted sebagai berikut : Mitsui, Mitsubishi 

Corporation dan LNGEU/Osaka Gas/Golar;-------- 
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14. Bahwa PT Pertamina (Persero) menggugurkan 

LNGEU karena tidak dapat menyerahkan Jointly and 

Severally Contortium Agreement Statement;----------- 

15. Bahwa LNGEU telah menyerahkan statement dan 

menyampaikan surat bahwa Consortium Agreement 

akan disampaikan setelah terpilih sebagai partner;----- 

Analisa Fakta: 

Kami berharap KPPU dapat mempertimbangkan 

fakta yang disampaikan oleh Tim Evaluator 

Donggi Senoro dalam BAP Saksi Tim Evaluator 

Donggi Senoro tanggal 23 Agustus 2010 jawaban 

No. 43 yang menyatakan:  

 “sampai batas tanggal pemasukan proposal yang 

ditentukan 22 September 2006, tim tidak 

menemukan dokumen yang memuat statement 

jointly and severally liable dari PT. LNGEU  dan 

anggota konsorsium lainnya, mungkin mereka 

memberikan itu setelah batas waktu tetapi tidak 

dipertimbangkan lagi oleh Tim Pertamina untuk 

fairness kepada seluruh peserta” 

Bahwa keinginan LNGEU agar PNA 

mempertimbangkan dokumen yang disampaikan 

setelah batas akhir pengajuan proposal justru 

menunjukan bahwa LNGEU meminta adanya 

perlakuan istimewa dari PNA dan Medco, hal 

mana tidak dipenuhi oleh PNA. Hal ini dapat 

menjadi petunjuk bagi KPPU bahwa PNA 

memperlakukan semua pihak secara adil;------------ 

16. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006, Wakil Direktur 

Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan 

Memorandum kepada Direktur Utama PT Pertamina 

(Persero) yang pada pokoknya memuat antara lain: (a) 
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setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa 

calon pembeli gas maka ditentukan opsi bisnis LNG 

dengan skema bisnis LNG Downstream dengan alasan 

apabila menggunakan bisnis LNG Intergrated 

Upstream akan memerlukan persetujuan Pemerintah 

Republik Indonesia karena pemerintah akan ikut 

menanggung resiko dan hal tersebut kemungkinan 

sulit didapatkan, (b) penentuan partner dilakukan 

dengan melakukan Beauty Contest terhadap 

perusahaan yang telah menyatakan minat;--------------- 

17. Bahwa dalam rapat dewan direksi PT Medco Energi 

Internasional Tbk tanggal 10 Oktober 2006 

menyetujui Mitsubishi Corporation, PT 

LNGEU/Osaka Gas/Golar dan Mitsui sebagai Partner 

yang direkomendasikan;------------------------------------ 

18. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Ketua Tim 

Pengembangan Usaha gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan 

Memorandum kepada Wakil Direktur Utama PT 

Pertamina (Persero) yang pada pokoknya memuat 

antara lain: sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 19 

September 2006 antara PT Pertamina (Persero) dan 

PT Medco Energi Internasional, Tbk maka criteria 

utama (pass and fail) adalah memilih perusahaan yang 

memiliki credit rating minimum BBB+ dan 

berpengalaman minimum 5 tahun dalam salah satu 

rantai bisnis LNG. Hasil evaluasi tim adalah: LNG 

Japan Corporation (nilai 78), Mitsui (nilai 75,5), 

Mitsubishi Corporation (nilai 74,5) dan Itochu 

Corporation (Nilai 53,5);----------------------------------- 

19. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, PT  Medco 

E&P Indonesia menyampaikan kepada Tim 
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Pengambangan Usaha Gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi perihal hasil evaluasi dari 

tim Medco dan mengusulkan agar dilakukan 

penggabungan dengan hasil evaluasi dari PT 

Pertamina (persero) dan selanjutnya dilakukan 

klarifikasi kepada semua calon partner yang termasuk 

shortlisted;--------------------------------------------------- 

20. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006 Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan 

Memorandum kepada Wakil Direktur Utama PT 

Pertamina (Persero) perihal surat dari PT Medco E&P 

Indonesia di atas dan menyampaikan bahwa Tim dari 

PT Pertamina (Persero) dan dari PT Medco Energi 

Internasional tbk akan melakukan klarifikasi lebih 

lanjut kepada para potensial partner yang masuk 

shortlisted dan membuat kriteria bersama apabila 

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak 

berpendapat lain;-------------------------------------------- 

21. Bahwa berdasarkan bahan presentasi tanggal 18 

Oktober 2005 yang dipersiapkan oleh Tim PT 

Pertamina (Persero) dan PT Energi Internasional, Tbk 

untuk Dewan Direksi PT Pertamina (Persero), PT 

Pertamina EP, PT Medco Energi Internasional, Tbk, 

dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dilaporkan 

bahwa ranking dari gabungan penilaian adalah: 

Mitsui, Mitsubishi corporation, LNG Japan 

Corporation dan PT LNGEU/Osaka Gas/Golar. Tim 

juga menyampaikan akan melakukan negosiasi 

dengan calon partner yang dipilih oleh Dewan Direksi 

dan dimungkinkan negosiasi dengan calon partner 

yang lain;----------------------------------------------------- 
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22. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006 dilakukan rapat 

yang dihadiri oleh Direksi PT Pertamina (Persero) dan 

Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk. Dalam 

rapat tersebut, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) 

menanyakan adanya perbedaan hasil dari Tim PT 

Pertamina (Persero) dan Tim dari PT Medco Energi 

Internasional, Tbk. Tim dari PT Pertamina (persero) 

menjelaskan terjadinya perbedaan penilaian tersebut 

dan menjelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) 

menggunakan criteria Pass and fail sedangkan dari PT 

Medco energy Internasional, tbk tidak menggunakan 

criteria pass and fail. LNGEU dan Osaka Gas telah 

menandatangani Jointly Severally agreement setelah 

evaluasi tahap I selesai dilakukan. PT Medco Energi 

Internasional, Tbk menyerahkan kepada PT Pertamina 

(Persero) untuk menentukan calon partner, karena 

apabila dibahas terus tidak akan selesai. Dalam rapat 

tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 

menyampaikan bahwa 2 (dua) syarat penting yaitu 

maximum price dan tidak mengganggu shortfall ke 

pembeli LNG Indonesia dari western buyer. Oleh 

karena Osaka Gas merupakan anggota konsorsium 

western buyer dan bukan pembeli terbesar LNG 

Indonesia, maka PT Pertamina (persero) tidak 

menginginkan ada penjualan langsung ke Osaka Gas 

karena akan menyebabkan anggota western buyer 

lainnya akan marah. Penjualan LNG ke Taiwan dan 

Korea tidak dimungkinkan karena penjualan LNG ini 

harus dikaitkan dengan posisi Indonesia pada saat itu 

pada penyelesaian masalah shortfall, sehingga harus 

dijual ke Jepang. Tim PT Pertamina (persero) 

menyampaikan bahwa sehubungan dengan further 
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extention dan Bontang Deliverability Problem, PT 

Pertamina (Persero) dalam hal ini LNG marketing 

sedang terpuruk. Mitsubishi Corporation secara tegas 

di dalam proposal akan mereinforced posisi PT 

Pertamina (Persero) sedangkan Mitsui tidak 

menyatakannya. Selain itu, LNG Japan Corporation 

menggunakan teknologi yg belum proven sedangkan 

yang diinginkan adalah teknologi yang telah proven. 

Rapat selanjutnya memutuskan untuk melakukan 

klarifikasi tahap kedua terhadap Mitsubishi 

Corporation dan Mitsui;------------------------------------ 

23. Bahwa kriteria western buyer, tujuan marketing hanya 

untuk Jepang dan teknologi yang telah proven tidak 

tercantum dalam TOR;------------------------------------- 

24. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006, Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi mengirimkan surat kepada 

Mitsubishi Corporation dan Mitsui yang meminta agar 

Mitsubishi Corporation dan Mitsui menyampaikan 

jawaban atas tambahan pertanyaan klarifikasi sebelum 

tanggal 30 Oktober 2006 dan selanjutnya melakukan 

pertemuan pada tanggal 31 Oktober 2006;--------------- 

25. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006 , dilakukan 

pertemuan klarifikasi antara Tim dari PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk 

dengan Mitsubishi Corporation dan Mitsui. 

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, maka pada 

tanggal 2 November 2006 Tim Pengembangan Usaha 

Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi 

menyampaikan kepada Wakil Direktur Utama PT 

Pertamina (Persero) perihal hasil hasil klarifikasi dan 

evaluasi yang pada pokoknya memuat hal-hal antara 
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lain: (a) klarifikasi dan evaluasi dilakukan terhadap 

Mitsubishi Corporation dan Mitsui sebagai tindak 

lanjut rapat Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) 

dan PT Medco Energy Internasional, Tbk tanggal 19 

Oktober 2006, (b) hasil klarifikasi dimaksudkan untuk 

memberikan masukan kepada Dewan Direksi dalam 

memilih salah satu calon pembeli gas sekaligus 

menjadi partner dalam mengembangkan kilang LNG, 

(c) Tim berpendapat proposal Mitsui lebih baik dari 

proposal Mitsubishi Corporation dengan alasan : 

Mitsui menawarkan persyaratan komersial yang lebih 

baik antara lain seperti harga gas dan processing fee, 

Mitsui memungkinkan untuk menerima saham 

kepemilikan di hulu kurang dari 20 % tergantung dari 

persyaratan yang disetujui bersama, Mitsui 

menempatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco 

Energi Internasional, Tbk pada resiko lebih kecil 

sampai proyek selesai dibangun, Mitsui mempunyai 

komitmen lebih baik dan bersedia melaksanakan HOA 

GSA lebih cepat, apabila Mitsui terpilih maka 

bersedia memberikan skema komersial yang lebih 

baik, (d) Tim menyarankan agar Mitsui diberi batas 

waktu untuk dapat menyelesaikan Binding Project 

Framework Agreement paling lambat Nopember 2006 

dan HOA GSA yang mengikat paling lambat 

Desember 2006;---------------------------------------------- 

26. Bahwa pada tanggal 7 November 2006 Dewan Direksi 

PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional Tbk melakukan rapat untuk 

mendengarkan laporan tim evaluasi PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk. 

Menanggapi laporan Tim Evaluasi, Dewan Direksi PT 
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Pertamina (Persero) yang disetujui oleh Dewan 

Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk 

menyatakan bahwa hasil evaluasi masih bersifat 

kualitatif dan perlu lebih dikuantitatifkan untuk 

menghindari terjadinya Under-bid. Dalam rapat 

tersebut diputuskan juga agar Tim membuat 

Additional Questioner untuk medapatkan binding 

proposal yang memenuhi terms and conditions yang 

diinginkan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco 

Energi Internasional, Tbk;--------------------------------- 

27. Bahwa tambahan criteria dalam bentuk binding 

proposal menutup kemungkinan negosiasi meskipun 

pada prakteknya masih diperlukan kelanjutan 

negosiasi dalam berbagai aspek;--------------------------- 

Analisa Fakta: 

Bahwa TOR final and binding proposal bukan 

merupakan tambahan kriteria. TOR ini ditujukan 

untuk menyeleksi calon mitra yang telah masuk 

dalam shortlisted partners.  

 

Kriteria yang dimintakan bersifat final and 

binding (partner to accept) merupakan kriteria-

kriteria yang sangat penting untuk melindungi 

kepentingan Pemerintah, PNA dan Medco, dan 

menunjukan seberapa besar calon mitra bersedia 

menanggung risiko dalam investasi. Karena 

pentingnya kriteria-kriteria ini maka tidak dibuka 

kesempatan kepada peserta beauty contest yang 

masuk dalam shortlisted partners untuk 

menegosiasikannya. Hal ini berlaku untuk semua 

calon mitra yang masuk shortlisted partners (fair 

treatment). 
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Bahwa tidak ada keberatan dari calon mitra, 

termasuk dari Mitsui. 

Kriteria-kriteria yang penting tersebut ( partner to 

accept) meliputi:  

1. kesediaan calon mitra untuk tidak menerima 

porsi di upstream; 

2. tidak ada penjaminan atas kepentingan di 

upstream; 

3. kesediaan untuk membagi partisipasi di 

downstream dengan PNA dan Medco; 

4. mekanisme pengambilan saham di downstream 

oleh PNA dan Medco; 

5. kesediaan untuk memasarkan produk LNG 

bersama-sama dengan PNA dan Medco; 

6. kesediaan untuk mengambil LNG dalam hal 

LNG tidak terjual ( stand by offtaker); 

7. completion guarantee (jaminan menanggung 

liability dalam hal proyek terlambat). 

 

Memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, 

kami berkeyakinan KPPU dapat memahami 

bahwa kriteria-kriteria dimana calon mitra 

harus menerimanya (partner to accept) sangat 

penting untuk melindungi kepentingan 

Pemerintah, PNA, dan Medco sehingga oleh 

karenanya sangat beralasan jika tidak dapat 

dinegosiasikan;----------------------------------------- 

28. Bahwa PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 

November 2006 mengirimkan surat kepada PT Medco 

E&P Indonesia yang pada pokoknya berisi tentang 

draft surat yang akan dikirim kepada 2 (dua) calon 

partner yaitu Mitsubishi  Corporation dan Mitsui yang 
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didasarkan pada hasil rapat Dewan Direksi PT 

Pertamina (Persero) dan Dewan Direksi PT Medco 

Energi Internasional, Tbk tanggal 7 November 2006;-- 

29. Bahwa pada tanggal 23 November 2006, Tim 

Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan 

Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan surat kepada 

Mitsubishi Corporation dan Mitsui yang 

menyamaikan agar Mitsubishi Corporation dan Mitsui 

merevisi proposalnya sesuai dengan permintaan dalam 

request for binding untuk hal-hal sebagai berikut: U/S 

participation, securitization, D/S partitipation, 

downstream share down mechanism. LNG marketing, 

off take guarantee, completion guarantee;--------------- 

30. Bahwa tambahan criteria binding proposal 

mengakibatkan Mitsui tidak bisa memenuhi 

persyaratan tersebut sehingga Mitsui tidak terpilih 

menjadi partner;--------------------------------------------- 

Analisa Fakta: 

Bahwa TOR final and binding proposal bukan 

merupakan tambahan kriteria. TOR ini ditujukan 

untuk menyeleksi calon mitra yang telah masuk 

dalam shortlisted partners.  

Kriteria yang dimintakan bersifat final and 

binding (partner to accept) merupakan kriteria-

kriteria yang sangat penting untuk melindungi 

kepentingan Pemerintah, PNA dan Medco, dan 

menunjukan seberapa besar calon mitra bersedia 

menanggung risiko dalam investasi.  

Hal ini berlaku untuk semua calon mitra yang 

masuk shortlisted partners (fair treatment). 
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Perlu dipertimbangkan oleh KPPU bahwa tidak 

ada keberatan dari calon mitra atas TOR final and 

binding proposal, termasuk dari Mitsui;---------------  

31. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, PT Pertamina 

(Persero) memutuskan memilih Mitsubishi 

Corporation sebagai partner untuk pengembangan 

LNG Donggi Senoro downstream business dengan 

alasan proposal Mitsubishi Corporation lebih baik 

dalam memenuhi criteria request for binding proposal 

dibandingkan dengan proposal Mitsui;------------------- 

31. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

Hasil  Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, 

Tbk. dan Terlapor III,  PT Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan hal-

hal sebagai berikut (vide bukti M19): ------------------------------------------------------  

31.1 Bantahan Atas Hasil Analisis Tim Pemeriksa; -------------------------------  

31.1.1 Medco keberatan terhadap hasil analisa yang didalilkan dan 

dianggap terbukti oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan 

Lanjutan (“LPL ”); ----------------------------------------------------------  

31.1.2 Tim Pemeriksa secara keliru telah menyimpulkan bahwa terdapat 

bukti terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 UU 

No. 5/1999 yang dilakukan oleh Medco bersama Para Terlapor 

lainnya. Medco telah berulang kali menyampaikan maupun 

meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya dalam pemeriksaan 

perkara ini, baik lisan maupun tertulis, namun tidak 

dipertimbangkan sebagaimana mestinya; --------------------------------  

31.1.3 Secara khusus Medco akan menanggapi analisis Tim Pemeriksa 

pada bagian 4 halaman 23 sampai dengan halaman 26 LPL yang 

dijadikan dasar oleh Tim Pemeriksa untuk menyimpulkan adanya 

pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5/1999, sebagai berikut: 

31.1.3.1 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 23 bagian 4A LPL:  
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“Beauty Contest didesain untuk menunjuk Mitsubishi 

Corporation sebagai partner dan pembeli gas dari Blok 

Matindok dan Blok Senoro.”;----------------------------------- 

31.1.3.2 Bantahan Medco: -----------------------------------------------  

Dengan segala hormat, Medco tidak dapat memahami 

tuduhan Tim Pemeriksa yang berulangkali menuduhkan 

bahwa proses seleksi calon mitra didesain untuk menunjuk 

Mitsubishi Corporation (“Mitsubishi ”) dengan 

menyingkirkan PT LNG Energi Utama (“LNGEU ”);------ 

31.1.3.3 Perlu ditegaskan kembali bahwa: ------------------------------  

(a) Kalau tujuan PT Pertamina (Persero) 

(“Pertamina”) dan Medco hanya untuk 

memenangkan Mitsubishi, maka Pertamina dan 

Medco bebas sepenuhnya mengundang secara 

langsung dan menunjuk Mitsubishi dengan 

memperhatikan aspek komersial dan aspek-aspek 

lainnya, tanpa menempuh proses seleksi calon 

mitra, karena Pertamina dan Medco secara hukum 

tidak diwajibkan menempuh proses seleksi calon 

mitra dalam memilih mitra potensial. Dengan 

demikian, tuduhan yang menyatakan bahwa proses 

seleksi calon mitra didesain untuk menunjuk 

Mitsubishi tidak tepat dan tidak berdasar;--------------- 

(b) Kalau tujuannya hanya untuk memenangkan 

Mitsubishi dengan menyingkirkan LNGEU, maka 

Pertamina dan Medco tidak perlu menempuh proses 

seleksi calon mitra, karena Pertamina dan Medco 

bebas sepenuhnya untuk tidak mengundang LNGEU 

dalam proses seleksi tersebut;----------------------------- 

Hal tersebut di atas didukung oleh fakta bahwa 

Pertamina melakukan penunjukkan langsung dalam 

memilih mitranya pada proyek Balongan dan di 
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Dumai (butir 21 berkas KPPU No.B14 jo. butir 25 

berkas KPPU No. B31);------------------------------------ 

Tujuan dasar proses seleksi calon mitra adalah 

seleksi mitra investasi yang qualified yang akan 

memiliki, mendanai, dan menanggung resiko 

bersama antara Pertamina, Medco dan mitra 

terpilih yang mempunyai jaminan ketahanan 

investasi yang kuat, pengalaman yang luas, 

jaringan pemasaran yang luas dalam industri LNG 

dan teknologi yang telah teruji (proven). Hal 

tersebut telah disampaikan dalam Surat No. 

1144/LGS/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 

tentang Tanggapan terhadap LHP yang telah diajukan 

oleh Medco kepada KPPU;--------------------------------- 

31.1.3.4 Fakta-fakta hukum di bawah ini membantah dengan 

sendirinya dan sangat bertentangan dengan tuduhan Tim 

Pemeriksa yang menyatakan bahwa proses seleksi calon 

mitra didesain untuk memenangkan Mitsubishi, yaitu 

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

a.     Pertama: Tidak ada kepentingan, manfaat, maksud 

ataupun niat sama sekali bahwa proses seleksi calon 

mitra diadakan hanya untuk memenangkan 

Mitsubishi, karena pada kenyataannya Pertamina dan 

Medco telah mengundang 10 (sepuluh) calon mitra 

potensial termasuk LNGEU, yang dipandang sebagai 

perusahaan bertaraf internasional dengan reputasi 

baik. Fakta hukum tersebut membantah dengan 

sendirinya dan bertentangan dengan tuduhan Tim 

Pemeriksa; --------------------------------------------------- 

b.   Kedua: Atas biaya sendiri, Medco telah menunjuk 

konsultan independen yang mempunyai reputasi dan 

kredibilitas tinggi, yaitu PriceWaterhouseCoopers 
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(“PWC”), yang secara khusus ditunjuk untuk 

melakukan evaluasi proposal dari calon mitra dalam 

rangka untuk mencapai dan menghasilkan penilaian 

objektif dan fair. Medco tidak perlu menghabiskan 

biaya yang tidak sedikit untuk menunjuk PWC kalau 

tujuannya hanya untuk memilih Mitsubishi, karena 

proses seleksi calon mitra tersebut secara hukum tidak 

diwajibkan;--------------------------------------------------- 

c. Ketiga: Atas biaya sendiri, Medco telah menunjuk 

konsultan hukum internasional yang independen, yaitu 

White & Case, yang secara khusus ditunjuk untuk 

membantu Medco dalam proses seleksi tersebut;------- 

d. Keempat: Atas biaya sendiri, Medco juga telah 

menunjuk konsultan hukum nasional, yaitu Widyawan 

& Partners, yang secara khusus ditunjuk untuk 

membantu Medco untuk melakukan review terhadap 

legalitas dan kelengkapan administrasi para peserta;--- 

e.  Kelima: Penilaian proposal dilakukan secara terpisah 

dan independen oleh Pertamina dan Medco dalam 

rangka mencapai dan mendapatkan hasil penilaian 

yang objektif dan fair;-------------------------------------- 

f. Keenam: Proses seleksi dimulai dari pembentukan 

Tim Evaluasi masing-masing perusahaan, penyusunan 

kriteria, dan diakhiri dengan suatu proses seleksi, yang 

menghabiskan man hours yang tidak sedikit;----------- 

31.1.3.5 Keseluruhan proses seleksi calon mitra sejak kuartal 

pertama tahun 2006 s/d Desember 2006 telah 

mengalokasikan sumber daya manusia dan menghabiskan 

jumlah man hours dan biaya yang tidak sedikit. 

Penunjukan PWC dan konsultan-konsultan di atas serta 

pengalokasian man hours yang tidak sedikit akan tidak 

diperlukan sama sekali kalau tujuannya hanya untuk 
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memenangkan Mitsubishi dan menyingkirkan LNGEU. 

Semua fakta-fakta hukum tersebut membantah dengan 

sendirinya tuduhan persekongkolan untuk memenangkan 

Mitsubishi, yang secara keliru telah disimpulkan oleh Tim 

Pemeriksa; ---------------------------------------------------------  

31.1.3.6 Dengan demikian, kalau tujuan proses seleksi calon 

mitra hanya untuk memenangkan Mitsubishi seperti 

dituduhkan oleh Tim Pemeriksa, maka Pertamina dan 

Medco tidak perlu menghabiskan waktu, man hours 

dan biaya yang tidak sedikit untuk mengadakan proses 

seleksi calon mitra, karena Medco dan Pertamina dapat 

saja memilih Mitsubishi secara langsung tanpa melalui 

proses seleksi calon mitra dengan mengingat bahwa proses 

seleksi calon mitra tidak diwajibkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; ---------------------------  

31.1.3.7 Medco tidak dapat memahami analisis Tim Pemeriksa 

bahwa proses seleksi calon mitra adalah untuk menunjuk 

Mitsubishi untuk membeli gas. Perlu kami tegaskan disini 

bahwa pembeli gas dari Blok Matindok dan Blok Senoro 

adalah PT. Donggi Senoro LNG dan bukan Mitsubishi, 

sehingga tuduhan Tim Pemeriksa bahwa pihak pembeli 

gas adalah Mitsubishi adalah keliru dan justru selanjutnya 

membuktikan bahwa Tim Pemeriksa tidak memahami 

permasalahan dalam perkara ini; -------------------------------  

31.1.3.8  Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 23 bagian 4A 

angka 1 huruf a LPL:  --------------------------------------------  

“1.  Bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Medco 

Energi Internasional, Tbk melaksanakan beauty 

contest dalam pemilihan partner untuk proyek 

Donggi-Senoro LNG dengan cara diskriminatif 

karena memberikan kesempatan yang berbeda-

beda kepada peserta dan menguntungkan kepada 
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Mitsubishi Corporation. Hal ini sesuai dengan 

fakta-fakta sebagai berikut: 

a.  Mitsubishi Corporation telah melakukan diskusi 

dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco 

Energi Internasional, Tbk sekurang-kurangnya sejak 

12 Januari 2006 untuk proyek LNG ini dan beberapa 

kali melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hal 

ini. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh peserta lain 

sehingga waktu untuk penyiapan proposal menjadi 

lebih sempit.”;----------------------------------------  

31.1.3.9 Bantahan Medco: -----------------------------------------------  

Analisis Tim Pemeriksa di atas tidak benar. Sejak awal, 

Tim Pemeriksa menganggap proses seleksi calon mitra 

ini sebagai tender dan mempergunakan parameter-

parameter tender, sehingga menghasilkan pemahaman 

dan kesimpulan yang keliru dan salah kaprah;----------- 

31.1.3.10 Sebagaimana akan diuraikan dalam bantahan pelanggaran 

Pasal 22 UU No. 5/1999 di bawah, proses seleksi calon 

mitra bukan merupakan tender sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, dan oleh karena itu, 

tuduhan-tuduhan Tim Pemeriksa dan parameter-parameter 

tender tidak tepat sama sekali untuk digunakan dalam 

proses seleksi calon mitra potensial;---------------------------  

31.1.3.11 Lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa komunikasi-

komunikasi Medco dengan para pebisnis internasional 

tersebut, termasuk dengan LNGI dalam rangka penjajakan 

jual beli gas secara putus dilakukan jauh sebelum proses 

seleksi calon mitra potensial yang baru dimulai pada 

tanggal 1 September 2006, dan komunikasi dengan 

Mitsubishi sebelum diadakannya proses seleksi calon 

mitra tidak ada kaitannya dengan proses seleksi calon 

mitra. Komunikasi dengan Mitsubishi sebelum 
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diadakannya proses seleksi calon mitra adalah dalam 

rangka niat baik Medco membantu LNGI sebagai 

perusahaan yang baru menggeluti bisnis LNG yang perlu 

membenahi diri dalam berbisnis LNG (antara lain masalah 

financial, hubungan mitra yang kuat dari segi financial - 

investment grade BBB+, masalah pemasaran LNG kepada 

pembeli akhir). Karena kondisi-kondisi objektif diatas, 

maka LNGI diperkenalkan dengan pebisnis bertaraf 

internasional, yaitu Itochu, Anardarko dan Mitsubishi; ----  

31.1.3.12 Perlu disampaikan bahwa komunikasi tersebut tidak 

hanya dengan pihak Mitsubishi, akan tetapi juga dengan 

Anadarko, Itochu, dan Mitsui atas dasar inisiatif dari 

LNGI sendiri. Perlu juga dicatat bahwa LNGI secara 

sukarela menjalin komunikasi tersebut dengan para 

pebisnis LNG lainnya, yang tentu saja dengan 

memperhatikan pertimbangan LNGI sendiri tentang 

manfaat penjajakan tersebut, yang tidak dapat 

dipersalahkan kepada pihak ketiga yang memperkenalkan. 

31.1.3.13 Dengan demikian, komunikasi-komunikasi sebelum 

adanya proses seleksi calon mitra dilakukan hanya untuk 

membahas jual beli gas dari Lapangan Senoro dan sama 

sekali tidak ada hubungannya dengan tuduhan Tim 

Pemeriksa tentang pemberian perlakuan istimewa atau 

kesempatan lebih kepada Mitsubishi dalam rangka proses 

seleksi calon mitra, terlebih lagi dengan tersingkirnya 

LNGEU ataupun terpilihnya Mitsubishi pada proses 

seleksi calon mitra tersebut; ------------------------------------  

31.1.3.14 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 23 bagian 4A 

angka 1 huruf b LPL: --------------------------------------------  

“b.  Undangan pertama beauty contest disampaikan pada 

tanggal 1 September 2006 disampaikan kepada 7 

(tujuh) calon partner dan pada tanggal 13 September 
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2006 dikirimkan kembali undangan kepada 3 (tiga) 

calon partner. Calon partner yang menerima 

undangan pertama dan kedua selambat-lambatnya 

menyampaikan proposal pada tanggal 22 September 

2006. Hal ini mengakibatkan peserta memiliki waktu 

penyiapan proposal yang berbeda-beda.”;-------------- 

31.1.3.15 BANTAHAN MEDCO: ----------------------------------- ----  

Analisis Tim Pemeriksa tersebut di atas tidak tepat. 

Menurut Tim Pemeriksa, jangka waktu penyampaian 

proposal merupakan perbuatan persekongkolan untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang (Mitsubishi). 

Dalam hal ini, Tim Pemeriksa seharusnya membuktikan 

bahwa jangka waktu tersebut direkayasa oleh Pertamina, 

Medco dan Mitsubishi dengan tujuan untuk memenangkan 

Mitsubishi, dan rekayasa tersebut harus dibuktikan dengan 

alat-alat bukti hukum yang sah, dan bukan berdasarkan 

asumsi-asumsi, kesimpulan dan perkiraan belaka;----------- 

31.1.3.16 Disamping itu, 3 (tiga) perusahaan calon mitra yang 

menerima undangan pada tanggal 13 September 2006 

antara lain: British Gas Asia Pasific Pte. Ltd (“British 

Gas”), Japan Petroleum Exploration (“Japex”) dan PT 

Pasific Oil & Gas Indonesia (“POGI”) sama sekali tidak 

mengajukan keberatan atas jangka waktu tersebut pada 

saat maupun setelah proses seleksi calon mitra. Bahkan 2 

(dua) calon mitra potensial, yaitu British Gas dan Japex 

menyatakan tidak berminat. Sedangkan POGI sama sekali 

tidak menyatakan keberatannya atas jangka waktu 

penyampaian proposal untuk diserahkan pada tanggal 22 

September 2006. Ketiadaan keberatan tersebut disebabkan 

karena TOR yang diberikan oleh Pertamina dan Medco 

adalah persyaratan yang sudah lazim dan mudah 

dimengerti oleh pebisnis LNG internasional yang sudah 



         
 

halaman 95 dari 245 
 
 

berpengalaman. Selain itu, undangan tambahan kepada 

tiga perusahaan tersebut tidak diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan, akan tetapi undangan tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan calon mitra terbaik; ----------  

31.1.3.17 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A 

angka 1 huruf c LPL: --------------------------------------------  

“c. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk mengundang Mitsubishi Corporation 

pada tanggal 4 September 2006 setelah TOR disampaikan 

dengan maksud untuk menilai TOR dan melihat kesiapan 

Mitsubishi Corporation. Hal ini tidak dilakukan untuk 

seluruh peserta beauty contest”;------------------------------- 

31.1.3.18 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Pertemuan tersebut tidak dimaksudkan untuk melihat dan 

menilai TOR Mitsubishi dan melihat kesiapan Mitsubishi 

sehubungan dengan proses seleksi calon mitra, tetapi 

hanya dalam rangka menerima dan mendengarkan 

presentasi Mitsubishi mengenai kemampuan dan 

pengalamannya di bidang LNG.. Pada proses pemeriksaan 

lanjutan, Mitsubishi juga telah mengkonfirmasikan hal 

senada bahwa pertemuan tertanggal 4 September 2006 

tersebut bukan dalam rangka menanggapi atau menilai 

TOR, melainkan dalam rangka mempresentasikan 

kemampuan Mitsubishi sebagaimana dinyatakan pada 

butir 35 s/d 36 berkas perkara KPPU No. B38, sehingga 

jelas bahwa tuduhan Tim Pemeriksa adalah keliru;---------- 

31.1.3.19 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A 

angka 2 huruf a LPL:  --------------------------------------------  

“2. Bahwa TOR tidak menunjukkan kepastian dalam 

memilih partner dan sejak awal PT Pertamina 

(Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk 

telah mengarahkan pemenang beauty contest adalah 
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Mitsubishi Corporation. Hal ini sesuai dengan 

fakta-fakta sebagai berikut:   

a.    Adanya perbedaan penilaian dari Tim PT 

Pertamina (Persero) dan Tim PT Medco Energi 

Internasional, Tbk yang didasarkan pada TOR 

yang sama. Ketidakpastian dalam sistem 

penilaian ini terlihat pada TOR yang tidak 

memuat sistem penilaian sehingga timbul 

perbedaan penilaian.” ;------------------------------ 

31.1.3.20 Bantahan Medco:  ----------------------------------------------  

Adanya perbedaan proses penilaian proposal calon mitra 

justru membuktikan dengan sempurna bahwa tidak ada 

persekongkolan, dan penilaian yang dilakukan oleh 

Pertamina dan Medco secara terpisah dan independen juga 

membuktikan dengan sempurna bahwa tidak ada 

persekongkolan untuk memenangkan calon mitra tertentu 

dalam proses seleksi calon mitra. Fakta-fakta hukum ini 

tidak dapat ditafsirkan sebaliknya;----------------------------- 

31.1.3.21 Selanjutnya, proses penilaian yang diterapkan oleh Medco 

berlaku kepada semua calon mitra. Begitu juga proses 

penilaian yang diterapkan oleh Pertamina berlaku kepada 

semua calon mitra. Medco berdasarkan hasil penilaiannya 

sendiri merekomendasikan Mitsui, Mitsubishi dan 

LNGEU, sedangkan Pertamina berdasarkan hasil 

penilaiannya sendiri merekomendasikan Mitsui, 

Mitsubishi dan LNG Japan; -------------------------------------  

31.1.3.22 Bahwa perbedaan penilaian antara Pertamina dan Medco 

dalam proses seleksi adalah merupakan suatu hal yang 

lazim dalam hal seleksi calon mitra, karena Medco dan 

Pertamina merupakan dua entity yang berbeda yang 

memiliki karakter dan pembobotan yang berbeda terhadap 

suatu proposal. Penilaian seleksi calon mitra tentu saja 
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berbeda dengan penilaian terhadap tender sesuai 

penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu dalam 

pemborongan pekerjaan, pengadaan barang dan/atau jasa 

yang hanya memperhatikan dan mempertimbangkan sisi 

harga dari pemborongan pekerjaan, barang dan/atau jasa 

yang ditawarkan; -------------------------------------------------  

31.1.3.23 Perbedaan antara seleksi calon mitra dan tender sesuai 

dengan penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999 juga telah 

dikuatkan oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., PhD  dalam 

Lampiran berkas perkara KPPU No B36 (“Pendapat 

Hukum Ahli Erman Rajagukguk ”) dan Kurnia Toha, 

S.H., LL.M, PhD, dosen Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia yang merupakan ahli hukum UU No. 5/1999 

sebagaimana dilampirkan dalam Tanggapan ini 

(“Pendapat Hukum Ahli Kurnia Toha” ) sebagai 

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

a. Pendapat Hukum Ahli Erman Rajagukguk: 

“Beauty contest pemilihan mitra tersebut tidak masuk 

dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena 

beauty contest pemilihan mitra adalah pemilihan 

calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan 

mengenai pengadaan barang/jasa.” 

b. Pendapat Hukum Ahli Kurnia Toha: 

“Dari jawaban pada pertanyaan (4) (a) diatas, maka 

sangat jelas bahwa “Seleksi Calon Mitra” tidak 

masuk dalam pengertian “Tender” sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.” ;--------------- 

31.1.3.23.2. Suatu hal yang lazim jika di dalam suatu TOR tidak 

memuat sistem penilaian, dimana sistem penilaian 

merupakan diskresi pihak penyelenggara. Yang 
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terpenting adalah bahwa sistem penilaian tersebut 

diterapkan secara adil, equal dan objektif kepada 

seluruh calon mitra. Dengan demikian, kesimpulan 

Tim Pemeriksa bahwa “ketidakpastian dalam sistem 

penilaian ini terlihat pada TOR yang tidak memuat 

sistem penilaian sehingga timbul perbedaan 

penilaian” adalah tidak tepat; -----------------------------  

31.1.3.24 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A 

angka 2 huruf b LPL:  -------------------------------------------  

“b. TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkan 

dalam menggugurkan peserta. PT Pertamina (Persero) 

yang disetujui oleh PT Medco Energi Internasional, Tbk 

menggugurkan konsorsium LNG EU/Osaka Gas/Golar 

serta LNG Japan Corporation dengan alasan yang tidak 

terdapat dalam TOR.” ;----------------------------------------- 

31.1.3.25 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, penilaian 

dilakukan secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang 

objektif dan fair. Penilaian yang terpisah ini membantah 

dengan sendirinya tuduhan persekongkolan. Disamping 

itu, TOR telah memuat key criteria dan items sebagai 

bahan untuk mengevaluasi proposal calon mitra yang 

lazim dan mudah dipahami oleh pebisnis LNG, antara lain: 

a. mitra potensial dipersyaratkan harus merupakan 

pebisnis internasional dalam bisnis LNG; 

b. mitra potensial merupakan perusahaan dengan credit 

rating minimum BBB+ (S&P rating tools); dan 

c. persyaratan mengenai jointly and severally liable. 

Pembobotan penilaian yang berbeda antara Pertamina 

dengan Medco lahir sebagai konsekuensi logis perbedaan 

entity dan karakteristik yang berbeda antara Pertamina 

dan Medco. Dengan demikian, jelas bahwa tuduhan Tim 
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Pemeriksa yang menyatakan bahwa adanya perbedaan 

penilaian dari Tim Pertamina dan Tim Medco yang 

didesain untuk menunjuk Mitsubishi sebagai mitra adalah 

keliru ;------------------------------------------------------------- 

31.1.3.26 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A 

angka 2 huruf c LPL: -------------------------------------------    

“c.   PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk meminta persyaratan binding kepada 

Mitsui dan Mitsubishi Corporation setelah dilakukan 

presentasi keduanya dimana berdasarkan presentasi 

tersebut, proposal Mitsui lebih baik dibandingkan proposal 

Mitsubishi Corporation. Akibat permintaan ini yang tanpa 

melalui proses negosiasi sebagaimana dalam jadwal 

beauty contest merupakan upaya untuk memenangkan 

Mitsubishi Corporation.”;--------------------------------------- 

31.1.3.27 Bantahan Medco: -----------------------------------------------  

Permintaan tambahan tentang binding proposal yang 

diminta oleh Pertamina dan Medco yang bertujuan untuk 

melindungi hak-haknya dan menambah kredibilitas proses 

seleksi tersebut, malah dituduh oleh Tim Pemeriksa 

sebagai upaya mengarahkan pemenang. “Mengarahkan 

pemenang” hanya mungkin dapat terjadi kalau Pertamina 

dan Medco mengurangi persyaratan-persyaratan yang 

diperlukan, sehingga dengan pengurangan persyaratan 

tersebut, persyaratan yang diperlukan dalam TOR dengan 

mudah dapat dipenuhi oleh salah satu peserta yang tidak 

qualified, yang dalam hal ini tidak terjadi;------------------- 

31.1.3.28 Tentang apakah permintaan tersebut dilakukan melalui 

proses negosiasi ataupun melalui surat hanyalah masalah 

cara dan kepentingan recording saja, dan permintaan 

tertulis juga merupakan negosiasi secara non verbal, 

karena permintaan secara tertulis dan jawaban tertulis 
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lebih menjamin kepastiannya dibandingkan dengan 

negosiasi secara verbal; -----------------------------------------  

31.1.3.29 Lebih lanjut, tidak ada hubungan yang logis antara 

permintaan binding proposal dengan terpilihnya 

Mitsubishi, karena persyaratan dan permintaan yang sama 

dimintakan baik kepada Mitsui maupun kepada 

Mitsubishi. Permintaan Pertamina dan Medco tentang 

binding proposal tersebut tidak serta merta mengakibatkan 

Mitsui tidak terpilih, akan tetapi tidak terpilihnya Mitsui 

dalam tahap permintaan binding proposal disebabkan 

karena proposal Mitsui hanya bersifat informatif dan 

hanya berlaku 6 (enam) bulan yang sengaja dilakukannya 

atas pertimbangannya sendiri. Disclaimer tersebut secara 

tegas dipersyaratkan dan dinyatakan oleh Mitsui dalam 

proposalnya. Konfirmasi Mitsui tentang proposalnya yang 

hanya bersifat informatif dan tidak mengikat ini juga telah 

dikuatkan dan diakui oleh Mitsui dalam suratnya kepada 

KPPU tertanggal 26 Mei 2009 (vide berkas KPPU No. 

S9), yang dikutip sebagai berikut: -----------------------------  

”In the RFB Proposal Letter, PN, and Medco requested us 

to show our ”legally bninding commitment” on offtake 

guarantee, development schedule and LNG Plant 

processing fee. We understood that in normal industrial 

practice, a ”legally binding commitment” was included in 

the proposal, the proposal would be irrevocable once 

awarded. Therefore, we submitted our 3rd Proposal only 

on informational and indicative (non-legally binding) 

basis by clearly remarking our disclaimer in the 

proposal because further detailed information and careful 

due dilligence review was necessary for us before making 

any legally binding proposal and there had been no 
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opportunity for us to do so. As you are aware, we lost the 

bidding.” ;--------------------------------------------------------- 

31.1.3.30 Permintaaan binding proposal timbul karena adanya 

laporan dan usulan tim evaluator Pertamina dan Medco 

pada rapat direksi Pertamina dan Medco pada tanggal 7 

Nopember 2006, dimana direksi Pertamina dan Medco 

mengadakan rapat untuk mendengarkan hasil penilaian 

dan laporan tim evaluator, yang pada intinya melaporkan 

bahwa proposal Mitsubishi dan Mitsui masih bersifat 

kualitatif dan perlu dikuantitatifkan untuk menghindari 

kesesatan dan kekeliruan ataupun under bid dalam 

pengambilan keputusan. Tim evaluator mengusulkan agar 

dibuat additional questioners untuk mendapatkan binding 

proposal yang memenuhi terms and conditions yang 

dipersyaratkan oleh Pertamina dan Medco. Usulan tersebut 

disetujui oleh direksi Pertamina dan Medco; -----------------  

31.1.3.31 Persyaratan untuk diajukannya Request For Binding 

Proposal (“RFB”) adalah sangat penting dan mendasar 

untuk memastikan diperolehnya komitmen yang tinggi 

dari para shortlisted calon mitra, memberikan 

perlindungan kepada Medco dan Pertamina dan untuk 

melindungi kepentingan dari pemerintah di dalamnya. 

Beberapa kriteria yang harus diterima oleh oleh calon 

mitra (partner to accept) antara lain adalah: -----------------  

a.    Tidak adanya porsi saham di hulu (no upstream 

share down);  

b.   Tidak adanya penjaminan atas kepentingan 

upstream;  

c.   Partisipasi di JVCo downstream dengan MEI dan 

Pertamina;  
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d.   Tata cara pengambilan saham di downstream oleh 

MEI dan Pertamina (downstream share down 

mechanism);  

e. Pemasaran LNG (LNG marketing);  

f. Jaminan untuk mengambil LNG dalam hal LNG 

tidak dibayar (off take guarantee);---------------------- 

31.1.3.32 Terhadap RFB tersebut di atas, Mitsubishi menerima 

seluruh kiriteria yang dimintakan. Namun sebaliknya, 

Mitsui dalam proposalnya mencantumkan pengecualian 

(disclaimer) yang menyatakan bahwa proposalnya hanya 

untuk tujuan informasi dan bersifat indikatif , yang 

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

” DISCLAIMER  

All information in this proposal is valid for 6 months from 

September 22, 2006, unless otherwise environments and 

conditions relating to this project would change. The 

information and data found in this proposal is for 

informational and indicative purpose only, and could be 

changeable upon further discussion and clarification with 

the Parties.”  

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut 

  

"DISCLAIMER  

Semua informasi dalam proposal ini berlaku selama 6 

bulan sejak tanggal 22 September 2006, kecuali 

dinyatakan lingkungan dan kondisi yang terkait dengan 

proyek ini akan berubah. Informasi dan data yang 

ditemukan dalam proposal ini adalah hanya untuk tujuan 

informasi dan indikatif , dan dapat berubah pada saat 

diskusi lebih lanjut dan klarifikasi dengan Pihak.” ;-------- 

31.1.3.33 Dengan mempertimbangkan bahwa proposal Mitsui yang 

tidak mengikat dan hanya bersifat informatif saja, maka 
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Pertamina dan Medco kemudian memutuskan untuk 

memilih Mitsubishi sebagai mitra potensial dalam bisnis 

Proyek Hilir Donggi Senoro; -----------------------------------  

31.1.3.34 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A 

angka 3 huruf a LPL: --------------------------------------------  

“3. Bahwa beauty contest dirancang untuk 

memenangkan Mitsubishi Corporation sebagai 

upaya untuk menyingkirkan peran LNGEU. Hal 

ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut: 

a. Proyek LNG di Sulawesi dirancang untuk membantu 

shortfall Bontang dimana PT Pertamina (Persero) 

dan Mitsubishi Corporation memiliki kepentingan di 

LNG Bontang;”;------------------------------------------- 

31.1.3.35 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Tidak perlu Pertamina dan Medco harus mengadakan 

proses seleksi calon mitra apabila dimaksudkan semata-

mata hanya untuk memenangkan Mitsubishi dan 

menyingkirkan LNGEU. Pertamina dan Medco dapat 

menunjuk langsung siapapun untuk menjadi mitra 

investasi nya karena tidak ada kewajiban berdasarkan 

peraturan yang berlaku untuk melakukan proses seleksi 

sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, 

tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwa proses 

seleksi mitra dirancang untuk memenangkan Mitsubishi 

dan sebagai upaya menyingkirkan LNGEU;--------------- 

31.1.3.36 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A 

angka 3 huruf b LPL: --------------------------------------------  

“b. Rapat antara PT Pertamina E&P, PT Medco E&P 

Tomori Sulawesi, LNGI dan PT Maleo pada 

tanggal 28 November 2005 menyepakati hal-hal 

mendasar tentang proyek gas di lapangan Senoro 

termasuk untuk membantu shortfall di Bontang. 
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Namun hal ini tidak jelas kelanjutannya meskipun 

LNGI terus melakukan kegiatan-kegiatan terkait 

kesepakatan ini. Masuknya Mitsubishi 

Corporation melalui due diligence mempengaruhi 

PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk terhadap kelanjutan proyek ini 

dengan LNGI. Hal ini tercermin dari tidak adanya 

tanggapan dari PT Pertamina (Persero) dan PT 

Medco Energi Internasional, Tbk terkait dengan 

proposal Mitsubishi Corporation yang 

memasukkan LNGEU sebagai calon partner.”;---- 

31.1.3.37 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

31.1.3.38 Pada November 2005, konteks Pertamina dan Medco 

belum memutuskan untuk membuat struktur downstream 

LNG di mana Pertamina dan Medco menjadi investor 

downstream LNG-nya. Pada saat itu, LNGI masih 

berusaha untuk menjadi pembeli gas dari Lapangan 

Senoro walaupun tidak ada lagi kesepakatan yang 

mengikat. Di satu sisi, sebagai pemilik gas, Pertamina dan 

Medco pada saat itu menyadari adanya Bontang shortfall. 

Apabila LNGI memang nantinya jadi pembeli gas, LNGI 

mengindikasikan bersedia untuk menutup Bontang 

shortfall. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa rapat 28 

November 2005 tersebut bukanlah rapat yang menyepakati 

bahwa Pertamina dan Medco telah setuju untuk menjual 

gas kepada LNGI dan LNG dari pabrik LNGI pasti akan 

diproduksi untuk menutup Bontang shortfall. Perlu 

diketahui, penjualan LNG dari Bontang ke western buyer 

ada pemasok gas (Total, Vico, Chevron), penjual 

(Pertamina) dan pembeli (western buyer – group 

perusahaan di Jepang) tersendiri. Bontang shortfall tidak 

sekedar bisa disepakati hanya karena adanya pertemuan 
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tanggal 28 November 2005. Masih banyak masalah yang 

harus disepakati dengan western buyer jika  memang 

LNGI akan memasok LNG milik mereka kepada western 

buyer. Masalah tersebut antara lain adalah kredibilitas 

LNGI, kemampuan finansial LNGI dan lain-lain; -----------  

31.1.3.39 3.10Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 25 bagian 4A 

angka 3 huruf c LPL: --------------------------------------------  

c. Undangan kepada LNGEU untuk mengikuti beauty 

contest merupakan upaya menyingkirkan LNGEU 

karena dari sisi persyaratan, LNGEU tidak 

memenuhi persyaratan pengalaman karena 

perusahaan ini baru didirikan untuk memenuhi 

Exclusivity Agreement. Meskipun berkonsorsium, 

namun PT Pertamina (Persero) menolak anggota 

konsorsiumnya dengan alasan yang tidak terdapat 

dalam TOR.”;----------------------------------------------  

31.1.3.40 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Kalau tujuannya dimaksudkan hanya untuk 

menyingkirkan LNGEU, maka LNGEU tidak perlu 

diundang, karena tidak ada keterikatan apapun antara 

LNGEU dengan Pertamina dan Medco dan tidak ada 

kewajiban Pertamina dan Medco untuk mengundang 

LNGEU;----------------------------------------------------------- 

31.1.3.41 Disamping itu, Tim Pemeriksa telah mengakui bahwa 

LNGEU tidak memiliki pangalaman yang cukup 

sehingga tidak pantas untuk menunjuk LNGEU 

sebagai pemenang. Pertamina dan Medco tidak mungkin 

menurunkan standar kriterianya dan memenangkan pihak 

yang secara jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi 

mitra terbaik. Untuk proyek berskala besar dan padat 

modal seperti proyek Donggi-Senoro ini, pengalaman 

yang teruji dari para pelakunya merupakan syarat mutlak 
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yang penting. Pengakuan Tim Pemeriksa ini bertentangan 

dengan tuduhan Tim Pemeriksa pada bagian lainnya yang 

berulang kali menyatakan Pertamina dan Medco berupaya 

menyingkirkan LNGEU. Adanya persyaratan mengenai 

pengalaman ini sudah dipersyaratkan secara terbuka 

kepada LNGEU dalam TOR; -----------------------------------  

31.1.3.42 Dalil Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa Pertamina 

menolak konsorsium LNGEU/Osaka Gas/Golar 

berdasarkan alasan yang tidak tercantum dalam TOR 

adalah tidak benar. Persyaratan jointly and severally liable 

bagi peserta proses seleksi calon mitra dalam konsorsium 

telah disampaikan secara terbuka dalam TOR. Hal tersebut 

juga telah disampaikan dan dijelaskan oleh Pertamina dan 

Medco pada rapat klarifikasi TOR kepada LNGEU. 

LNGEU juga tidak menyatakan keberatannya dan 

menyadari urgensi dari persyaratan tersebut, Persyaratan 

tersebut tidak dapat dipenuhi oleh LNGEU, karena 

LNGEU dan Osaka Gas baru menandatangani Jointly and 

Severally Agreement setelah evaluasi tahap I selesai yang 

menyebabkan konsorsium LNGEU/Osaka Gas/Golar tidak 

dapat memenuhi persyaratan jointly and severally liable 

dan tidak direkomendasikan sebagai shortlisted partners; -     

31.1.3.43 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 25 bagian 4A 

angka 4 huruf a LPL: --------------------------------------------  

“4. Bahwa beauty contest diarahkan untuk 

memenangkan Mitsubishi Corporation guna 

membantu PT Pertamina (Persero) dalam 

shortfall Bontang yang mempengaruhi pemasaran 

LNG PT Pertamina (Persero). Hal ini ditunjukkan 

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

a. Sejak due diligence sampai beauty contest 

telah menempatkan masalah shortfall dalam 
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pengelolaan proyek LNG di Sulawesi. Dan 

hal ini juga disadari oleh Mitsubishi 

Corporation dengan selalu menyampaikan 

proposalnya berkaitan dengan shortfall di 

Bontang. Informasi hal ini yang tidak 

dimiliki oleh peserta lain.”;--------------  

31.1.3.44 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Bahwa dalil-dalil Tim Pemeriksa di atas adalah keliru. 

Informasi tentang Bontang shortfall sudah dapat diakses di 

Media secara luas pada saat itu. Masalah Bontang shortfall 

bukan merupakan rahasia;--------------------------------  

31.1.3.45 3.12Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 25 Bagian 4B 

huruf a dan b LPL: -----------------------------------------------  

“B. Due Diligence diduga merupakan upaya untuk 

mendapatkan informasi rahasia dari LNGEU dan 

hasil due diligence dimanfaatkan oleh Mitsubishi 

Corporation untuk membuat proposal;-------------- 

31.1.3.46 Bahwa Due Diligence yang dilakukan oleh Mitsubishi 

Corporation terhadap informasi-informasi yang dimiliki 

oleh LNGEU telah disalahgunakan untuk kepentingan 

Mitsubishi Corporation dalam membuat proposal baik 

sebelum maupun pada saat beauty contest. Hal ini 

didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut: ---------------  

a. Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal 

terkait dengan marketing LNG Sulawesi berdasarkan 

temuan hasil due diligence dengan LNGI 

sebagaimana presentasi tanggal 23 dan 24 Februari 

2006. 

b. Mitsubishi Corporation memperbaiki proposal dan 

mempresentasikan proposalnya pada tanggal 16 

Maret 2006 yang juga didasarkan pada hasil 
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pemikiran setelah melakukan due diligence dengan 

LNGEU;------------------------------------------------------ 

31.1.3.47 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Medco tidak dapat memahami analisis Tim Pemeriksa 

yang menghubungkan antara due diligence dengan proses 

seleksi calon mitra. Tidak ada informasi yang berguna 

atau dapat digunakan dari hasil due dilligence 

pekerjaan awal LNGI dalam proses seleksi calon 

mitra, karena basis teknologi, konsep teknologi, 

cakupan dan sifat transaksi bisnis yang akan dicapai 

pada periode seleksi calon mitra berbeda sama sekali 

dengan cakupan dan sifat transaksi bisnis yang 

direncanakan pada periode sebelum seleksi calon mitra 

dengan LNGI sebagai berikut: ---------------------------------- 

 

PERBEDAAN PERIODE SEBELUM 

SELEKSI CALON 

MITRA 

PERIODE SELEKSI 

CALON MITRA  

Basis teknologi  Menggunakan teknologi 

Ammonia Absorption 

technology yang tidak 

umum digunakan dalam 

produksi LNG.  

 

Menggunakan teknologi 

APCI (Air Products and 

Chemicals, Inc.), yaitu 

teknologi yang telah 

terbukti dan banyak 

digunakan pada LNG 

Plant di dunia 

Konsep 

Teknologi 

Multiple small train Ordinary single train 

 

Struktur 

Transaksi 

Kesepakatan pemberian 

ekslusivitas dalam rangka 

jual beli gas secara putus 

Pencarian Mitra Investasi 

dengan dimana 

Pertamina dan Medco 

mencari calon mitra yang 

secara bersama-sama 
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PERBEDAAN PERIODE SEBELUM 

SELEKSI CALON 

MITRA 

PERIODE SELEKSI 

CALON MITRA  

memiliki,  mendanai dan 

berbagi resiko atas 

pengembangan LNG 

pada perusahaan hilir 

yang akan didirikan. 

 

Kapasitas LNG 

Plant 

Two liquefaction train 

"mini" LNG plant dengan 

kapasitas 2,000 ton per 

hari (0.8 juta ton per 

tahun). 

 

Single liquefaction train 

dengan kapasitas 2.1 juta 

ton per tahun 

 

Jumlah 

Pasokan Gas 

120 mmscfd (sebahagian 

dari gas Senoro). 

335 mmscfd (gabungan 

supply gas dari Lapangan 

Senoro dan Lapangan 

Matindok) 

 

Harga 

Gas/MMBtu 

US$1.60 pada tahun 

2008, dan akan menjadi 

US$2.599 pada tahun 

2020 s/d 2027. 

 

Harga Gas rata-rata 

adalah sebesar US$2.10 

untuk jangka waktu 15 

tahun. 

 

Harga gas dikaitkan 

dengan perolehan harga 

minyak oleh JV 

Company dimana harga 

gas adalah 

US$6.16/MMBtu pada 

JCC US$70 per barrel. 

Keuntungan 

Pemerintah RI 

Harga Gas tidak 

dikaitkan dengan harga 

Pemerintah RI berpotensi 

mendapatkan tambahan 



         
 

halaman 110 dari 245 
 
 

PERBEDAAN PERIODE SEBELUM 

SELEKSI CALON 

MITRA 

PERIODE SELEKSI 

CALON MITRA  

minyak, sehingga jika 

terdapat kenaikan harga 

minyak, maka tidak ada 

pengaruh terhadap 

pendapatan Pemerintah 

RI. 

pendapatan (keuntungan) 

dari Sektor Hulu karena 

harga Gas dikaitkan 

dengan harga Minyak 

 

Potensi 

Pendapatan 

Total 

Pemerintah RI 

dari Sektor 

Hulu sebagai 

akibat dari 

dikaitkannya 

harga Gas 

dengan harga 

Minyak (diluar 

pendapatan dari 

Sektor Hulu 

penjualan Gas 

Matindok) 

US$1.99 billion US$4.8 billion 

 

Dengan struktur 

pengembangan LNG 

Downstream, terdapat 

tambahan potensi 

pendapatan sebesar 

US$2.8 billion.  

Take or Pay 

Level dalam 

Gas Sales 

Agreement 

80% 90% 

Kemampuan 

Keuangan 

Calon Pembeli 

Gas 

Pemegang saham PT 

LNG Energi Utama 

adalah LNG Limited 

(perusahaan Australia 

Salah satu pemegang 

saham PT  DSLNG 

adalah Mitsubishi, 

dimana modal dasar 
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PERBEDAAN PERIODE SEBELUM 

SELEKSI CALON 

MITRA 

PERIODE SELEKSI 

CALON MITRA  

dengan market cap 

kurang dari US$1 

billion), dan PT Maleo 

Energi Utama 

(perusahaan Indonesia) 

Mitsubishi sendiri per 1 

Maret 2010 adalah + Yen 

2,961 billion. 

 

Pemegang Saham lain PT 

DSLNG adalah anak 

perusahaan Medco dan 

Pertamina. 

Credit Rating 

Pemegang 

Saham Pembeli 

Gas 

Tidak memiliki rating Mitsubishi sebagai 

pemegang saham selain 

Pertamina dan Medco PT 

DSLNG memiliki rating 

S&P A+, Moody's A1. 

 

31.1.3.48 Dengan demikian tidak ada informasi yang berguna atau 

dapat digunakan dari pekerjaan awal LNGI sebelum 

proses seleksi calon mitra terhadap proses seleksi calon 

mitra, sehingga tidak ada informasi yang dapat 

dipergunakan ataupun disalahgunakan oleh Mitsubishi 

dalam membuat proposal baik sebelum maupun pada saat 

proses seleksi calon mitra; --------------------------------------  

31.1.3.49 Hal ini diperkuat dengan kesaksian James Ball pada butir 

23 berkas KPPU No. B 38 yang dikutip sebagai berikut: --  

“Pertanyaan: Anda telah menerima bahan presentasi 

Mitsubishi tentang hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan peninjauan anda atas 

proposal Mitsubishi, apakah menurut 

anda Mitsubishi telah menggunakan 

dalam beauty contest informasi yang 
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ditemukan pada saat 

memeriksa/meninjau pekerjaan awal 

LNGI? (Mitsubishi) 

Jawaban: Secara singkat jawabannya adalah tidak. 

Perkenankanlah saya menunjukkan kepada 

anda diagram dalam presentasi saya hari 

ini pada halaman 21. Hal tersebut 

merupakan kontribusi dari ahli teknik saya 

yang telah merancang fasilitas pemrosesan 

LNG diseluruh dunia. Menurut 

pendapatnya, pada tahap dimana 

Mitsubishi telah diperlihatkan konsep 

proyek yang LNGI presentasikan kepada 

Mitsubishi berada pada tahap yang 

sangat awal. Sebelum memberikan 

informasi teknik, mereka seharusnya 

berada dalam tahap yang lebih jauh. Dan 

terlihat jelas bahwa konsep teknik yang 

diajukan LNGI merupakan konsep teknik 

yang digunakan dalam bagian yang 

berbeda dari usaha LNGI. Ini merupakan 

bagian dari usaha LNG yang sama sekali 

berbeda. Ini bukan bagian ekspor, itu 

sangat berbeda.”;-----------------------  

31.1.3.50 Terkait dengan hal ini, Medco tidak dapat memahami 

hubungan antara perkenalan baik antara Mitsubishi, Itochu 

dan Anadarko dengan LNGI yang dilanjutkan dengan 

Confidentiality Agreement untuk melakukan due diligence 

dengan dugaan persekongkolan dengan Mitsubishi. Kalau 

tujuan perkenalan tersebut adalah agar Mitsubishi 

mendapatkan informasi rahasia yang akan dipergunakan 

oleh Mitsubishi dalam sebelum dan pada saat proses 
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seleksi calon mitra, tujuan tersebut bertolak belakang 

dengan kenyataan bahwa pebisnis gas lainnya, yaitu 

Itochu, dan Anadarko diperkenalkan juga kepada LNGI. 

Kalau tujuan Medco adalah agar Mitsubishi mendapatkan 

informasi rahasia LNGI dalam proses seleksi calon mitra, 

seharusnya pebisnis yang diperkenalkan kepada LNGI 

hanya dan cukup Mitsubishi saja, dan tidak perlu dengan 

Itochu dan Anadarko. Karena itu, sangat tidak tepat 

apabila niat baik untuk memperkenalkan para pebisnis 

tersebut di atas yang diikuti dengan due diligence di antara 

mereka, dianggap dan disimpulkan sebagai 

persengkongkolan untuk mendapatkan informasi LNGI; --  

31.1.3.51 Medco tidak pernah menginstruksikan Mitsubishi, Mitsui 

dan Anadarko untuk melakukan due diligence terhadap 

LNGI. Dalam keadaan bagaimanapun, LNGI bebas 

sepenuhnya untuk menolaknya, apabila LNGI 

berkesimpulan bahwa penjajakan tersebut akan 

merugikannya, dan setiap keputusan menerima atau 

menolak tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga, 

apalagi untuk menyimpulkan persekongkolan; --------------  

31.1.3.52 Due diligence tersebut adalah hasil kesepakatan dan 

persetujuan LNGI sehingga merupakan perbuatan yang 

sah, sedangkan persekongkolan adalah perbuatan yang 

tidak sah, sehingga tunduk pada penghukuman, dan 

karenanya due diligence tersebut tidak dapat disimpulkan 

sebagai persekongkolan untuk mendapatkan informasi 

rahasia karena setiap “persekongkolan” mempunyai pra-

kondisi atau pra-syarat bahwa perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang tidak sah atau melanggar 

hukum, sedangkan apabila perbuatan tersebut adalah sah, 

maka mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat 

dikategorikan sebagai persekongkolan, sebab telah 
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disepakati dan disetujui oleh LNGI. Walaupun pada 

awalnya Itochu, Anadarko dan Mitsubishi diperkenalkan 

kepada LNGI, perkenalan tersebut tidak dapat disimpulkan 

sebagai persekongkolan untuk mendapatkan informasi 

rahasia. Terlebih lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas, 

basis teknologi, konsep teknologi, cakupan dan sifat 

transaksi bisnis yang akan dicapai pada periode seleksi 

calon mitra berbeda sama sekali dengan cakupan dan sifat 

transaksi bisnis yang direncanakan sebelum proses seleksi 

calon mitra, maka informasi apapun yang diperoleh dalam 

due diligence tersebut tidak berguna atau tidak dapat 

digunakan dalam proses seleksi calon mitra baik sebelum 

maupun selama proses berlangsung. Apabila due diligence 

dianggap sebagai pelanggaran, maka LNGI juga harus 

dihukum, karena membantu melakukan atau ikut serta 

dalam persetujuan dan kesepakatan atas due diligence 

tersebut yang terjadi karena persetujuan dan 

kesepakatannya; --------------------------------------------------  

31.1.3.53 Presentasi pada tanggal 16 Maret 2006 yang didalilkan 

oleh Tim Pemeriksa (apabila benar terjadi), dilakukan 

sebelum proses calon mitra dimulai. Dengan demikian 

tidak ada penyalahgunaan informasi apapun yang didapat 

dari due diligence terkait dengan proses calon mitra; -------  

31.1.3.54 Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 26 bagian 4B huruf 

c LPL: --------------------------------------------------------------  

“c. Shortlist partner dari hasil evaluasi proposal 

ternyata adalah para pelaku usaha yang telah 

memiliki informasi awal yang cukup terkait 

dengan proyek Donggi-Senoro yaitu LNGEU, 

Mitsui dan Mitsubishi Corporation kecuali LNG 

Japan Corporation. LNG Japan Corporation 

masuk dalam shortlist Tim Evaluasi PT Pertamina 
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(Persero) karena LNGEU dianggap tidak 

memenuhi syarat.”;------------------------------------ 

31.1.3.55 Bantahan Medco:-----------------------------------------------  

Tidak ada hubungan antara shortlisted partners terpilih 

dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi 

awal dari hasil due diligence terhadap LNGI. Sebagaimana 

telah disampaikan diatas, cakupan dan sifat transaksi 

bisnis yang akan dicapai pada periode seleksi calon mitra 

berbeda sama sekali dengan cakupan dan sifat transaksi 

bisnis yang direncanakan pada periode sebelum seleksi 

calon mitra, sehingga tidak ada informasi yang berguna 

atau dapat digunakan dari pekerjaan awal LNGI terhadap 

proses seleksi calon mitra karena perbedaan-perbedaan 

tersebut di atas;--------------------------------------------  

31.1.3.56 Tim Pemeriksa sendiri secara bertentangan juga 

mengakui bahwa terdapat pihak lain yaitu LNG Japan 

yang tidak melakukan due diligence, namun terpilih 

sebagai shortlisted partner. Namun, secara mengada-

ada dan tidak berdasar, Tim Pemeriksa selanjutnya 

menyatakan bahwa terpilihnya LNG Japan adalah 

karena tidak terpilihnya LNGEU; ------------------- -------  

31.2 Bantahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU NO. 5/1999; ---  

31.2.1 Tuduhan Tim Pemeriksa bahwa Pertamina, Medco dan Mitsubishi 

melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 karena dianggap bersekongkol 

untuk mengatur atau menentukan Mitsubishi sebagai mitra terpilih 

dalam proses seleksi calon mitra investasi adalah keliru dan tidak 

dapat dipahami; --------------------------------------------------------------  

31.2.2 Pasal 22 UU No. 5/1999 menentukan: -----------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”  
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Dengan demikian, unsur-unsur atau persyaratan-persyaratan 

terbuktinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai 

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

  

(i) Unsur “pelaku usaha”; 

(ii)  Unsur “dilarang”;  

(iii)  Unsur “bersekongkol”; 

(iv) Unsur “pihak lain”; 

(v) Unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang”; 

(vi) Unsur “tender”; dan 

(vii)  Unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

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

31.2.3 Unsur diatas bersifat kumulatif, dan apabila salah satu unsur tidak 

terpenuhi/terbukti, maka dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU 

No. 5/1999 secara keseluruhan menjadi tidak terbukti pula; ----------  

31.2.4 Akan diuraikan di bawah ini bahwa unsur-unsur Pasal 22 UU No. 

5/1999 tidak terpenuhi/terbukti.; ------------------------------------------  

31.2.4.1 Unsur “Pelaku Usaha” 

31.2.4.1.1. Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 47 UU No. 

5/1999, pihak yang dilarang berdasarkan Pasal 

22 UU No. 5/1999 dan dapat dihukum 

berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999 adalah 

“pelaku usaha”. Dengan demikian, unsur 

“pelaku usaha” tidak dapat dipisahkan dengan 

unsur “dilarang”; -----------------------------------  

31.2.4.1.2. Pasal 1 angka (5) UU No. 5/1999 telah 

menentukan pengertian “pelaku usaha”,  akan 

tetapi dalam konteks Pasal 22 UU No. 5/1999, 

harus dibedakan antara unsur “pelaku usaha” 

dengan unsur “pihak lain”. Sesuai dengan 

logika Pasal 22 UU No. 5/1999, identitas 

“pelaku usaha” dan “pihak lain” harus 
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berbeda. Dalam LPL, Tim Pemeriksa tidak 

dapat membuat klasifikasi dan kriteria antara 

“pelaku usaha” dan “pihak lain” yang saling 

bersekongkol, yang sangat sulit bagi kami 

untuk mengajukan pembelaan yang layak dan 

maksimal; -------------------------------------------  

31.2.4.1.3. Dalam penerapan hukum, unsur “pelaku 

usaha” dalam konteks Pasal 22 UU No. 5/1999 

adalah satu atau lebih pelaku usaha yang 

menjadi peserta seleksi calon mitra yang 

bersekongkol dengan “pihak lain” yang bukan 

peserta. Seandainya (quod non-padahal tidak) 

Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

terhadap seleksi calon mitra potensial, maka 

“pelaku usaha” yang dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah 

“pelaku usaha” yang ikut serta dalam proses 

seleksi calon mitra. Padahal dalam hal ini, 

Medco bukanlah salah satu peserta seleksi 

calon mitra, akan tetapi penyelenggara seleksi, 

dan oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan 

bahwa Medco melanggar ketantuan Pasal 22 

UU No. 5/1999. Dengan demikian, unsur 

“pelaku usaha” tidak terbukti; --------------------  

31.2.4.2 Unsur “Dilarang”; -----------------------------------------------  

31.2.4.2.1. Sebagaimana diuraikan di atas, unsur “pelaku 

usaha” tidak dapat dipisahkan dengan unsur 

“dilarang” dan Pasal 22 UU No. 5/1999 

membuat kategori dan membedakan “pelaku 

usaha” dan “pihak lain”, dan pihak yang 

dilarang dan dapat dihukum dalam Pasal 22 
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UU No. 5/1999 adalah “pelaku usaha”, bukan 

“pihak lain”; ----------------------------------------  

31.2.4.2.2. Sebagaimana telah diuraikan di atas, 

sehubungan dengan proses seleksi calon mitra, 

Medco bukan lah “pelaku usaha” dalam 

konteks Pasal 22 UU No. 5/1999, sehingga 

Pasal 22 UU No.5/1999 tidak dapat diterapkan 

kepada Medco dalam proses seleksi calon 

mitra ini. Dengan demikian, unsur “dilarang” 

tidak terbukti/terpenuhi; ---------------------------  

31.2.4.3 Unsur “Bersekongkol Untuk Mengatur dan Menentukan 

Pemenang”; -------------------------------------------------------  

31.2.4.3.1. Karena unsur “pelaku usaha” dan unsur 

“dilarang” tidak terpenuhi, maka unsur 

“bersekongkol untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang” tidak relevan lagi; ----  

31.2.4.3.2. Namun demikian, dalam perkara ini, unsur 

“bersekongkol untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang”, tidak terpenuhi sama 

sekali. Tuduhan Tim Pemeriksa tentang 

adanya persekongkolan hanya didasarkan pada 

penafsiran, perkiraan dan kesimpulan belaka 

terhadap suatu peristiwa/kejadian, yang tidak 

layak untuk menyimpulkan adanya 

persekongkolan. “Bersekongkol untuk 

mengatur dan menentukan pemenang” harus 

merupakan tujuan yang dibuktikan dengan 

bukti konkrit untuk mencapai tujuan tersebut, 

dan tidak dapat hanya asumsi, perkiraan, 

tafsiran ataupun kesimpulan belaka; ------------  

31.2.4.3.3. Tim Pemeriksa membangun suatu teori dan 

beranggapan bahwa proses seleksi calon mitra 
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dengan cara mengundang mitra potensial 

dirancang untuk memilih Mitsubishi, dan 

selanjutnya atas dasar teori tersebut, Tim 

Pemeriksa mencari-cari alasan-alasan yang 

kira-kira cocok dengan tuduhan tersebut, yaitu 

bahwa (i) pelaksanaan proses seleksi calon 

mitra dilakukan dengan cara diskriminatif; (ii) 

Pertamina dan Medco mengarahkan 

Mitsubishi sebagai pemenang; (iii) proses 

seleksi calon mitra dirancang untuk 

memenangkan Mitsubishi sebagai upaya 

menyingkirkan LNGEU; dan (iv) proses 

seleksi calon mitra diarahkan untuk 

memenangkan Mitsubishi guna membantu 

Pertamina dalam shortfall Bontang--------------  

31.2.4.3.4. Medco sama sekali tidak memahami tuduhan 

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

31.2.4.3.5. Alasan Pertama: -----------------------------------  

Kalau tujuannya untuk memenangkan 

Mitsubishi, tidak perlu harus menunjuk 

PWC, konsultan hukum nasional 

(Widyawan & Partners) dan internasional 

(White & Case), yang menghabiskan man 

hours, tenaga, uang dan pikiran yang tidak 

sedikit untuk mempersiapkan dan 

menyelenggarakan proses seleksi calon 

mitra;-----------------------------------------  

1. Untuk mendapatkan mitra terbaik melalui 

proses seleksi calon mitra, Medco telah 

melakukan: 

• telah menunjuk secara khusus 

White & Case, suatu kantor hukum 
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internasional, untuk membantu 

Medco dalam mempersiapkan TOR 

dalam proses seleksi calon mitra. 

• telah menunjuk PWC, yang secara 

khusus ditunjuk untuk melakukan 

evaluasi atas proposal dari para 

pihak yang diundang. 

• telah menunjuk Widyawan & 

Partners untuk membantu Medco 

dalam mereview persyaratan 

legalitas para pihak yang diundang. 

• Pertamina dan Medco telah 

melakukan evaluasi secara terpisah 

atas proposal dari peserta. 

• manajemen Medco harus bekerja 

keras dan menghabiskan waktu 

yang banyak dalam 

menyelenggarakan proses seleksi 

calon mitra. 

Disamping fakta-fakta hukum tersebut, 

Pertamina dan Medco telah mengundang 

10 (sepuluh) para pebisnis LNG, yang 

merupakan pelaku bisnis internasional;---- 

31.2.4.3.6. Sebagaimana telah disampaikan berulang kali, 

tidak ada kewajiban bagi Pertamina dan 

Medco untuk melakukan proses seleksi calon 

mitra. Pertamina dan Medco bebas menunjuk 

secara langsung pihak ketiga sebagai mitranya 

tanpa melalui proses seleksi calon mitra. 

Karena proses seleksi calon mitra tersebut 

tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-
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undangan, dan kalau tujuannya hanya untuk 

memenangkan Mitsubishi, maka: ----------------  

- Pertamina dan Medco bebas sepenuhnya 

menunjuk Mitsubishi tanpa melalui proses 

seleksi calon mitra dan tanpa mengundang 

LNGEU/LNGI (vide butir 21 berkas KPPU 

No.B14 jo. butir 25 berkas KPPU No. 

B31);-------------------------------------------- 

- Pertamina dan Medco tidak perlu 

mengundang para pebisnis internasional, 

tetapi cukup dengan menunjuk Mitsubishi 

secara langsung, karena pelaksanaan 

proses seleksi calon mitra tidak diwajibkan 

bagi Pertamina dan Medco;------------------- 

- Medco tidak perlu menghabiskan biaya 

yang tidak sedikit dengan menunjuk White 

& Case, untuk membantu Medco dalam 

mempersiapkan TOR dalam proses proses 

seleksi calon mitra, akan tetapi Medco 

cukup saja langsung menunjuk Mitsubishi; 

- Medco tidak perlu menghabiskan biaya 

yang tidak sedikit dengan menunjuk PWC, 

yang secara khusus ditunjuk untuk 

melakukan evaluasi atas proposal dari para 

calon mitra yang diundang;------------------ 

- Medco tidak perlu menghabiskan uang 

dengan menunjuk Widyawan & Partners 

untuk membantu Medco dalam mereview 

persyaratan legalitas para pihak yang 

diundang;---------------------------------------- 

- Pertamina dan Medco tidak perlu 

melakukan evaluasi secara terpisah atas 
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proposal dari calon mitra, akan tetapi 

cukup saja menunjuk Mitsubishi sebagai 

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

- Adalah aneh dan tidak masuk akal kalau 

manajemen Medco harus bekerja keras dan 

menghabiskan waktu yang banyak dalam 

menyelenggarakan proses seleksi calon 

mitra kalau tujuannya hanya untuk 

menunjuk dan memenangkan Mitsubishi. 

Ada banyak pekerjaan lain yang harus 

dikerjakan oleh manajemen Medco, yang 

pada akhirnya terabaikan karena adanya 

penyelenggaraan proses seleksi calon 

mitra;-------------------------------------  

31.2.4.3.7. Medco tidak perlu menghabiskan man hours, 

tenaga, biaya dan pikiran yang banyak untuk 

mempersiapkan TOR, menunjuk konsultan 

hukum nasional (Widyawan & Partners) dan 

internasional (White & Case), menunjuk PWC, 

memeriksa legalitas setiap peserta, melakukan 

evaluasi setiap proposal yang masuk, 

mengadakan rapat-rapat di antara para 

pemeriksa dan direksi Pertamina dan Medco, 

meminta penjelasan dari para peserta dan 

mengikutsertakan dan menghabiskan man 

hours dari para staf, sebagaimana telah 

diuraikan di atas, kalau tujuannya hanya untuk 

menunjuk Mitsubishi; -----------------------------  

31.2.4.3.8. Fakta-fakta hukum tersebut membantah 

dengan sendirinya tuduhan-tuduhan Tim 

Pemeriksa tentang persekongkolan untuk 

memenangkan Mitsubishi; ------------------------  
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31.2.4.3.9. Selanjutnya, kalau tujuannya hanya untuk 

menyingkirkan LNGEU dalam proyek 

Donggi-Senoro dan memenangkan Mitsubishi, 

maka: -------------------------------------------------  

- Pertamina dan Medco bebas sepenuhnya 

untuk meminta langsung proposal dari 

Mitsubishi, tanpa perlu mengundang calon 

mitra lainnya (termasuk LNGEU) dan 

tidak perlu pula mengadakan proses seleksi 

calon mitra, karena Pertamina dan Medco 

tidak mempunyai kewajiban hukum untuk 

mengundang LNGEU dalam proses seleksi 

calon mitra tersebut; dan;--------------  

- Pertamina dan Medco bebas sepenuhnya 

untuk tidak mengundang LNGEU, karena 

karena Pertamina dan Medco tidak 

mempunyai kewajiban hukum untuk 

mengundang LNGEU dalam proses seleksi 

calon mitra tersebut;--------------------  

31.2.4.3.10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas 

bahwa tuduhan-tuduhan Tim Pemeriksa saling 

bertolak belakang dan susah dipahami, dan 

berdasarkan hukum acara yang berlaku, dalam 

hal demikian, tuduhan haruslah dibatalkan; ----  

31.2.4.3.11. Alasan Kedua: -------------------------------------  

Tidak ada Kepentingan dan Manfaatnya Bagi 

Pertamina dan Medco untuk Bersekongkol, 

Karena Bersekongkol Untuk Memilih Mitra 

Yang Tidak Qualified Hanya Akan Merugikan 

Diri Sendiri di Kemudian Hari;------------  

31.2.4.3.12. Pada hakekatnya Tim Pemeriksa keliru 

memahami tuduhan-tuduhannya; ----------------  
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31.2.4.3.13. Mitra terpilih akan membangun usaha bersama 

dengan dan akan menjadi pemegang saham 

bersama-sama dengan Pertamina dan Medco 

yang secara bersama-sama memiliki, mendanai 

dan berbagi resiko atas perusahaan yang akan 

didirikan bersama, sehingga diharapkan mitra 

terpilih adalah mitra yang mempunyai 

kemampuan finansial yang kuat, teknologi 

yang teruji, pengalaman, jaringan pemasaran 

yang luas, yang pada gilirannya akan 

menguntungkan Pertamina dan Medco; --------  

31.2.4.3.14. Kegagalan memilih mitra yang tidak qualified 

akan sangat merugikan dan menjadi beban 

ekonomis bagi Pertamina dan Medco, apalagi 

dengan mengingat bahwa proses seleksi calon 

mitra tidak diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; -------------  

31.2.4.3.15. KPPU tidak perlu menghakimi proses seleksi 

calon mitra ini dengan membangun tuduhan-

tuduhan yang keliru. Pertamina dan Medco 

akan melakukannya secara otomatis (self 

assess), karena apabila proses proses seleksi 

calon mitra tersebut dilakukan dengan 

bersekongkol atau menunjuk pihak yang tidak 

qualified seperti dituduhkan, maka Pertamina 

dan Medco akan menanggung sendiri kerugian 

tersebut, yang tidak dapat dibebankan kepada 

pihak ketiga, termasuk kepada Tim Pemeriksa; 

31.2.4.3.16. Oleh karena itu, tuduhan Tim Pemeriksa 

bahwa Pertamina dan Medco bersekongkol 

dan bahwa proses seleksi calon mitra didesain 
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untuk memenangkan Mitsubishi sangat tidak 

masuk akal dan tidak berdasar; ------------------  

31.2.4.3.17. Alasan Ketiga: -------------------------------------  

Proses Seleksi Calon Mitra Sama Sekali 

Bukan untuk Memenangkan Mitsubishi 

dan Menyingkirkan LNGEU;-----------  

31.2.4.3.18. Dugaan Tim pemeriksa yang menyatakan 

bahwa proses seleksi calon mitra yang 

dilakukan oleh Pertamina dan Medco untuk 

menunjuk Mitsubishi dan menyingkirkan 

LNGEU adalah tidak berdasar; ------------------  

31.2.4.3.19. Dengan segala hormat, tuduhan-tuduhan 

tersebut tidak logis, baik dari segi ekonomi 

dan hukum karena sebagaimana telah 

diuraikan di atas, tidak perlu mengadakan 

proses seleksi mitra apabila hanya untuk 

menunjuk Mitsubishi; -----------------------------  

31.2.4.3.20. Kenyataannya bahwa dalam proses seleksi 

mitra tersebut, diperoleh fakta-fakta yang 

sudah kita ketahui bersama, yaitu sebagai 

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

a. Fakta pertama: Proposal LNGEU gagal 

dan tidak memenuhi persyaratan TOR, 

yaitu tidak memenuhi persyaratan tentang 

jointly and severally liable dari anggota 

konsorsium. Dalam suatu konsorsium, 

persyaratan tersebut sangat krusial dan 

penting untuk memastikan komitmen 

penuh. Karena itu, adalah kepentingan 

terbaik bagi Pertamina dan Medco untuk 

mempersyaratkan jointly and severally 
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liable dan apabila calon mitra dapat 

memenuhi persyaratan yang demikian;----- 

b. Fakta kedua: Perlu juga kami sampaikan 

bahwa pada rapat klarifikasi TOR 

tertanggal 19 September 2006, LNGEU 

pernah menanyakan persyaratan tentang 

jointly and severally liable. Pertamina dan 

Medco telah menjelaskan urgensinya, dan 

setelah dijelaskan, LNGEU telah 

mengetahui, memahami, menyadari 

urgensi persyaratan tersebut. Selanjutnya 

LNGEU tidak mengajukan keberatannya 

lagi;---------------------------------------  

c. Fakta ketiga: Bahwa ternyata proposal 

Mitsui hanya bersifat informatif, 

indikatif dan tidak mengikat serta dapat 

berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal itu 

berarti bahwa proposal Mitsui tidak 

mengikat dirinya sendiri (Mitsui), dan 

secara hukum Mitsui dapat sewaktu-waktu 

mengubah proposal/pendiriannya dengan 

alasan hukum yang sah bahwa proposalnya 

hanya bersifat informatif dan tidak 

mengikat sebagaimana telah 

disampaikannya dalam proposalnya. Tentu 

kondisi yang demikian bukanlah 

kepentingan terbaik tujuan dari proses 

seleksi calon mitra ini dibuat; dan;---  

d. Fakta keempat: Semua persyaratan-

persyaratan TOR telah dapat dipenuhi oleh 

Mitsubishi sebagaimana diuraikan dalam 

butir 30 di bawah, dan tidak ada proposal 
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lain yang lebih baik dari proposal 

Mitsubishi, sehingga Mitsubishi dipilih 

sebagai mitra;---------------------------------- 

31.2.4.3.21. Fakta lain yang perlu dicatat adalah bahwa 

LNGEU sudah tersisih karena kegagalannya 

telah diakui oleh Tim Pemeriksa pada halaman 

25 angka 3 huruf c LPL. Terkait dengan 

persyaratan jointly and severally liable yang 

dipersyaratkan dalam TOR, hal ini telah 

disampaikan secara terbuka kepada para calon 

mitra, yang kemudian telah dijelaskan kembali 

oleh Pertamina dan Medco dalam rapat 

klarifikasi. Persyaratan tersebut gagal dipenuhi 

oleh LNGEU. Karena itu, tidak pada 

tempatnya lagi membandingkan antara 

LNGI/LNGEU di satu pihak dengan proposal 

Mitsubishi dan Mitsui di lain pihak. Proposal 

yang tepat dibandingkan setelah 

LNGI/LNGEU tersisih adalah proposal 

Mitsubishi di satu pihak dan proposal Mitsui di 

lain pihak, sedangkan proposal Mitsui adalah 

bersifat informatif dan tidak mengikat 

sehingga tidak terpilih sebagaimana telah 

diuraikan di atas; -----------------------------------  

31.2.4.3.22. Dengan demikian, dugaan yang menyatakan 

bahwa seleksi calon mitra yang dilakukan oleh 

Pertamina dan Medco hanyalah sebagai sarana 

untuk menunjuk Mitsubishi dan 

menyingkirkan LNGEU tidak benar dan tidak 

beralasan; --------------------------------------------  

31.2.4.3.23. Alasan Keempat: -----------------------------------  
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Proposal Mitsubishi Telah Memenuhi TOR, 

Sedangkan Proposal Mitsui Hanya Bersifat 

Informatif, Tidak Mengikat, Dapat Diubah 

oleh Mitsui Sewaktu-Waktu Dan Berlaku 

Hanya Untuk 6 (Enam) Bulan;----------------- 

31.2.4.3.24. Dalam RFB, terdapat beberapa kriteria yang 

harus diterima oleh calon mitra (partner to 

accept), dimana kriteria ini sangat penting dan 

mendasar untuk memastikan diperolehnya 

komitmen yang tinggi dari para shortlisted 

calon mitra, memberikan perlindungan kepada 

Medco dan Pertamina dan untuk melindungi 

kepentingan dari pemerintah, antara lain: ------  

a. Tidak adanya porsi saham di hulu (no 

upstream share down); 

b. Tidak adanya penjaminan atas kepentingan 

upstream; 

c. Partisipasi di JVCo downstream dengan 

MEPTS dan Pertamina; 

d. Tata cara pengambilan saham di 

downstream oleh MEPTS dan Pertamina 

(downstream share down mechanism); 

e. Pemasaran LNG (LNG marketing); 

f. Jaminan untuk mengambil LNG dalam hal 

LNG tidak dibayar (off take guarantee). 

31.2.4.3.25. Mitsubishi menerima seluruh persyaratan 

tersebut di atas; -------------------------------------  

31.2.4.3.26. Akan tetapi, Mitsui dalam proposalnya 

mencantumkan pengecualian (disclaimer) 

yang menyatakan bahwa proposalnya hanya 

untuk tujuan informasi dan bersifat 
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indikatif serta berlaku hanya 6 (enam) 

bulan saja, yang dikutip sebagai berikut: 

” DISCLAIMER  

All information in this proposal is valid for 6 

months from September 22, 2006, unless 

otherwise environments and conditions 

relating to this project would change. The 

information and data found in this proposal is 

for informational and indicative purpose 

only, and could be changeable upon further 

discussion and clarification with the Parties.” 

31.2.4.3.27. Dengan mempertimbangkan fakta proposal 

Mitsui yang tidak mengikat dan bersifat 

informasi saja, maka Pertamina dan Medco 

kemudian memutuskan untuk memilih 

Mitsubishi sebagai mitra potensial bagi bisnis 

Proyek Hilir Donggi Senoro, sehingga tidak 

berdasar tuduhan bahwa Pertamina dan Medco 

bersekongkol untuk memenangkan Mitsubishi. 

31.2.4.4 Unsur “Pihak Lain”; ---------------------------------------------  

31.2.4.4.1. Sebagaimana telah diutarakan dalam 

membahas unsur “pelaku usaha” pada butir 7 

s/d 9 di atas, bahwa dalam LPL, tidak jelas 

siapa yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa 

sebagai pelaku usaha dan siapa yang dimaksud 

dengan pihak lain, sehingga sangat 

membingungkan; -----------------------------------  

31.2.4.4.2. Seandainya (halmana ditolak) Pasal 22 UU 

No. 5/1999 dapat diterapkan dalam hal ini, 

maka posisi Medco dalam hal ini paling-paling 

hanya sebagai “pihak lain”, sedangkan 

berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999, pihak 
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yang dilarang/dapat dihukum hanya “pelaku 

usaha”, bukan “pihak lain”, dan oleh karena 

itu, tidak dapat disimpulkan bahwa Medco 

telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; -----  

31.2.4.5 Unsur “Tender”; -------------------------------------------------  

31.2.4.5.1. Untuk dapat menyimpulkan adanya 

pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, harus 

dipenuhi syarat-syarat bahwa penerapan 

hukum harus benar dan tepat. --------------------  

31.2.4.5.2. Tim Pemeriksa mempergunakan 

parameter-parameter atau ukuran-ukuran 

tender dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 

terhadap proses seleksi calon mitra, yang 

tentu saja pada akhirnya akan 

menimbulkan salah kaprah (fallacy) dan 

tuduhan-tuduhan yang keliru. Medco 

mengalami kesulitan membela diri secara 

wajar karena dugaan-dugaan yang dituduhkan 

sangat susah dipahami dan fakta-fakta yang 

menjadi dasar pertimbangan Tim Pemeriksa 

saling bertolak belakang; --------------------------  

31.2.4.5.3. Berkenaan dengan pengertian “tender”, Tim 

Pemeriksa telah melakukan kekeliruan. Jenis 

tender yang dapat dihukum dalam Pasal 22 UU 

No. 5/1999 hanya jenis tender yang sesuai 

dengan definisi resmi “tender” dalam 

penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, dengan 

pertimbangan bahwa apabila undang-undang 

sendiri telah memberikan definisi resmi, maka 

istilah tersebut harus terikat pada definisi dan 

unsur-unsur pembatasan yang terkandung di 

dalamnya; -------------------------------------------  
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31.2.4.5.4. Kurnia Toha, S.H., LL.M, PhD, dosen 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan 

yang merupakan ahli hukum UU No. 5/1999, 

pada halaman 10 dan 11 dalam Pendapat 

Hukum Ahli Kurnia Toha telah menyatakan 

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

“Dari jawaban pada pertanyaan (4) (a) diatas, 

maka sangat jelas bahwa “Seleksi Calon 

Mitra” tidak masuk dalam pengertian “Tender” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 

5/1999.” 

“Terdapat perbedaan mendasar dan sangat 

prinsip antara Tender dengan Seleksi Calon 

Mitra.  

“Tender” menurut Pasal 22 UU No. 5/1999 

adalah seleksi atau proses tawaran 

mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, seleksi atau proses tawaran untuk 

mengadakan barang-barang, atau seleksi atau 

proses tawaran untuk menyediakan jasa. Dari 

proses ini, maka akan ditentukan satu pelaku 

usaha yang akan memborong pekerjaan, 

dan/atau mengadakan barang-barang, atau 

untuk menyediakan jasa.  

Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban 

pertanyaan B (1) di atas bahwa karakteristik 

dasar dari tender dalam Pasal 22 UU No. 

5/1999 adalah peralihan risiko dan tanggung 

jawab hukum dari pemilik pekerjaan (owner) 

kepada pemborong pekerjaan atau penyedia 

(provider) barang atau jasa atas pelaksanaan 
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dan penyelesaian secara sempurna atas 

pengerjaan suatu pekerjaan dan penyediaan 

barang atau jasa. Peralihan risiko dan 

tanggung jawab hukum tersebut di atas tidak 

terjadi dalam hal Seleksi Calon Mitra, karena 

Seleksi Calon Mitra adalah suatu proses untuk 

mencari partner yang akan ikut menyertakan 

atau menanamkan modalnya sebagai 

pemegang saham untuk melakukan suatu 

kegiatan usaha bersama-sama dengan partner 

lainnya. Jadi partner ini bersama-sama 

dengan partner lainnya akan menjadi pemilik 

atau pemegang saham dari perusahaan yang 

akan didirikan (selanjutnya disebut 

“ Perusahaan Yang Akan Didirikan”), dan 

secara bersama-sama pula akan 

mengharapkan pengembalian modal yang 

ditanamkan dalam Perusahaan Yang Akan 

Didirikan.  Tindakan yang dilakukan oleh 

salah satu partner atau partner terpilih yang 

merugikan Perusahaan Yang Didirikan pasti 

akan merugikan partner (mitra) lainnya, 

sehingga dalam hal ini tidak terjadi peralihan 

risiko dan tanggung jawab hukum dari 

pengundang kepada calon mitra terpilih atas 

kegiatan usaha Perusahaan Yang Didirikan, 

akan tetapi secara bersama-sama 

menjalankan perusahaan 

Dengan demikian setelah melalui Seleksi 

Calon Mitra, mitra yang terseleksi tidak 

melakukan pemborongan pekerjaan, atau 

mengadakan barang atau menyediakan jasa 
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sebagaimana pada Tender yang diatur dalam 

Pasal 22 UU No. 5/1999, melainkan akan 

menjalankan usaha bersama-sama dengan 

Mitra lainnya, dalam hal ini bersama-sama 

dengan “Pengundang” Seleksi Calon Mitra.” 

“Lebih lanjut uraian bahwa Seleksi Calon 

Mitra tidak merupakan tender akan saya 

jelaskan. Tender menurut Pasal 22 UU No. 

5/1999 adalah tawaran harga, dan merupakan 

parameter dalam penentuan pemenang tender, 

dimana tawaran harga tersebut mengikat 

apabila dinyatakan pemenang tender, karena 

harga tersebut merupakan obyek tender dalam 

Pasal 22 UU No. 5/1999. Akan tetapi, 

sebagaimana halnya dalam proses Seleksi 

Calon Mitra, terdapat simulasi dari calon 

mitra tentang harga barang dan atau jasa 

yang akan dijual oleh Perusahaan Yang 

Didirikan dalam Seleksi Calon Mitra. Harga 

tersebut bersifat indikatif dan tidak mengikat. 

Bagaimanapun tingkat harga barang dan atau 

jasa yang akan dijual oleh Perusahaan Yang 

Akan Didirikan kepada pembeli pihak ketiga 

setelah Perusahaan Yang Akan Didirikan 

beroperasi secara komersial akan berdampak 

pada pengembalian modal dari pengundang 

dan calon mitra terpilih secara bersama-sama, 

sehingga simulasi harga barang dan atau jasa 

yang akan dijual oleh Perusahaan Yang 

Didirikan dalam Seleksi Calon Mitra tidak 

mengikat dan tidak menjadi patokan pula 

untuk menentukan terpilihnya calon mitra 
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dalam proses Seleksi Calon Mitra, akan tetapi 

hanya untuk mengukur tingkat kemampuan 

dan pengalaman calon mitra dalam industri 

yang digelutinya. Dengan demikian, simulasi 

harga barang dan atau jasa yang akan dijual 

oleh Perusahaan Yang Didirikan dalam 

Seleksi Calon Mitra tidak merupakan obyek 

dari Seleksi Calon Mitra; ------------------------ 

Di kemudian hari, tinggi-rendahnya harga 

barang dan atau jasa yang dijual oleh 

Perusahaan Yang Didirikan akan berdampak 

pada pengembalian modal dari pengundang 

dan mitra terpilih secara bersama-sama, dan 

karena itu pula, maka simulasi harga barang 

dan atau jasa yang akan dijual oleh 

Perusahaan Yang Didirikan dalam Seleksi 

Calon Mitra bersifat indikatif saja.”;------------ 

31.2.4.5.5. Prof. Erman Rajagukguk, S.H., PhD dalam 

Pendapat Hukum Ahli Erman Rajagukguk 

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

“Beauty contest pemilihan mitra tersebut tidak 

masuk dalam ruang lingkup Pasal 22 dan 

Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat karena beauty 

contest pemilihan mitra adalah pemilihan 

calon partner untuk membangun suatu usaha, 

bukan mengenai pengadaan barang/jasa.”;--- 

31.2.4.5.6. Pendapat ahli-ahli hukum di atas sudah tepat 

dan benar. Penjelasan resmi Pasal 22 UU No. 

5/1999 telah memberikan pengertian resmi 

dari definisi hukum tentang “tender”, yaitu 
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tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk 

mengadakan barang, atau untuk 

menyediakan jasa. Dengan demikian, esensi 

dari Pasal 22 adalah tawaran harga dari 

penyedia (provider) kepada pemilik (owner). 

Dengan adanya tawaran harga, maka terjadi 

peralihan tanggung jawab hukum atas 

pelaksanaan penyelesaian secara sempurna 

atas pengerjaan suatu pekerjaan atau 

penyediaan barang dan jasa dari pemilik 

pekerjaan (owner) kepada penyedia (provider) 

dan transaksi putus atas barang dan atau jasa 

(out right transaction); ----------------------------  

31.2.4.5.7. Peralihan tanggung jawab atau transaksi putus 

tidak terjadi dalam proses seleksi calon mitra 

dalam masalah ini, karena: ------------------------  

- mitra terpilih akan menyertakan modalnya 

sebagai pemegang saham dalam 

perusahaan yang didirikan oleh Pertamina, 

Medco dan mitra terpilih, sehingga mereka 

secara bersama-sama menjalankan suatu 

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

- mitra terpilih bersama-sama dengan 

Pertamina dan Medco akan menjadi 

pemilik pekerjaan (owner);------------  

- Tidak ada peralihan tanggung jawab 

hukum dari Pertamina dan Medco kepada 

mitra terpilih, akan tetapi akan secara 

bersama-sama menanggung atas 

keberhasilan (kegagalan) dari perusahaan 

yang mereka dirikan. Karena itu, kriteria 
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utama dalam seleksi mitra tersebut adalah 

kemampuan finansial, kemampuan 

teknologi, luasnya jaringan pemasaran dan 

komitmen tinggi dari calon mitra yang 

secara bersama-sama akan menanggung 

kegagalan proyek tersebut di kemudian 

hari dalam jangka panjang, dan karena itu 

pula, harga gas yang akan dijual oleh 

perusahaan baru yang akan didirikan 

secara bersama-sama tersebut hanyalah 

salah satu bahan evaluasi dari bahan-bahan 

evaluasi yang lebih krusial, dan bukan 

faktor penentu terpilihnya calon mitra, 

apalagi dengan mengingat harga gas yang 

akan dijual masih akan tunduk pada 

persetujuan BP Migas sebagaimana telah 

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku;----------------------- 

31.2.4.5.8. Esensi dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah 

tawaran harga dari penyedia (provider) 

kepada pemilik (owner) untuk memborong 

suatu pekerjaan, mengadakan barang, atau 

untuk menyediakan jasa. Dalam proses 

seleksi calon mitra, tidak ada tawaran harga 

untuk memborong pekerjaan, mengadakan 

(procure) atau menyediakan barang/jasa dari 

penyedia (provider) kepada pemilik (owner). 

Yang ada adalah tawaran menjadi pemilik 

(owner) atas perusahaan yang akan didirikan 

bersama oleh Pertamina, Medco dan calon 

mitra potensial, yang secara bersama-sama 
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akan memiliki, mendanai dan menanggung 

resiko atas perusahaan yang akan didirikan; ---  

31.2.4.5.9. Disamping itu, dalam proses seleksi calon 

mitra tidak untuk memborong pekerjaan, 

dan/atau mengadakan barang-barang, atau 

untuk menyediakan jasa, akan tetapi tawaran 

menjadi pemilik (owner) atas perusahaan yang 

akan didirikan bersama oleh Pertamina, Medco 

dan calon mitra potensial. Pemborongan 

pekerjaan, dan/atau pengadaan barang-barang, 

atau penyediaan jasa akan dilakukan oleh 

perusahaan yang akan didirikan oleh 

Pertamina, Medco dan mitra terpilih, bukan 

dilakukan oleh Pertamina, bukan oleh Medco, 

dan bukan pula oleh mitra terpilih; --------------  

31.2.4.5.10. Dengan demikian, proses seleksi calon 

mitra yang diadakan oleh Medco dan 

Pertamina tidak termasuk dalam ruang 

lingkup tender dalam konteks Pasal 22 UU 

No. 5/1999; -----------------------------------------  

31.2.4.6 Unsur “Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat”; -------------------------------------------------------------  

31.2.4.6.1. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU No. 5/1999, 

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 

antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang 

dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha; ----------------------------------  

31.2.4.6.2. Unsur ”persaingan usaha tidak sehat” dalam 

proses seleksi calon mitra ini tidak relevan 
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sama sekali berdasarkan hal-hal sebagai 

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

a. LNGEU tidak terpilih karena LNGEU 

tidak dapat memenuhi persyaratan-

persyaratan TOR, khususnya persyaratan 

jointly and severally liable;------------  

b. Tidak terpilihnya Mitsui adalah karena 

proposal yang diajukan Mitsui pada 

kenyataannya tidak bersifat mengikat, 

hanya bersifat informatif dan indikatif serta 

dapat diubah oleh Mitsui sewaktu-waktu;-- 

c. Sedangkan, Mitsubishi terpilih karena 

memenuhi kriteria dan persyaratan yang 

ditentukan dalam TOR yang 

diminta/dipersyaratkan oleh Pertamina dan 

Medco;------------------------------------------ 

31.2.4.6.3. Unsur ”persaingan usaha tidak sehat” dalam 

proses seleksi calon mitra ini hanya dapat 

terjadi kalau peserta yang tidak qualified 

dimenangkan, dan kalau peserta yang qualified 

disingkirkan. Fakta-fakta hukum tersebut di 

atas membuktikan baik proposal LNGEU 

dalam tahap sebelum recommended shortlisted 

partners maupun proposal Mitsui dalam tahap 

recomended shortlisted partners mengandung 

cacat dan kelemahan yang sangat mendasar, 

sehingga dalam kerangka proses seleksi calon 

mitra, baik LNGEU maupun Mitsui tidak 

qualified, sehingga tidak layak ditunjuk 

sebagai pemenang; ---------------------------------  

31.2.4.6.4. Dengan demikian, seleksi mitra investasi 

melalui proses seleksi calon mitra tidak 
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merupakan persaingan usaha tidak sehat, 

sehingga tidak melanggar Pasal 22 UU No. 

5/1999; -----------------------------------------------  

31.3 Bantahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 23 UU No. 5/1999; ----  

31.3.1 Tim Pemeriksa menuduh bahwa due diligence merupakan upaya 

mendapatkan informasi rahasia LNGI dan hasil due diligence 

tersebut dimanfaatkan oleh Mitsubishi untuk membuat proposal 

dalam menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 23 UU 

No.5/1999; --------------------------------------------------------------------  

31.3.2 Tuduhan tersebut kami tolak, karena sejak awal tidak ada sama 

sekali kepentingan, niat atau keinginan bersekongkol untuk 

memenangkan Mitsubishi melalui due diligence ataupun 

komunikasi sebelum diadakan proses seleksi calon mitra; ------------  

31.3.3 Pasal 23 UU No. 5/1999 menentukan: -----------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang 

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat 

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

31.3.4 Dengan demikian unsur-unsur Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah 

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

(i) Unsur “pelaku usaha”; --------------------------------------------- 

(ii)  Unsur “dilarang”; --------------------------------------------------- 

(iii)  Unsur “bersekongkol”;---------------------------------------------- 

(iv) Unsur “pihak lain”;-------------------------------------------------- 

(v) Unsur “mendapatkan rahasia informasi kegiatan usaha yang 

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”;-------------  

(vi) Unsur “pesaingnya”; dan; ------------------------------------------ 

(vii)  Unsur “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat”;----------------------------------------------------------------- 

31.3.5 Unsur-unsur diatas bersifat kumulatif, dan apabila salah satu unsur 

di atas tidak terbukti/terpenuhi, maka dugaan pelanggaran terhadap 
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Pasal 23 UU No 5/1999 secara keseluruhan menjadi tidak terbukti 

pula; ---------------------------------------------------------------------------  

31.3.5.1 “Unsur Pelaku Usaha”; -----------------------------------------  

31.3.5.1.1. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 47 UU No. 

5/1999, pihak yang dilarang berdasarkan Pasal 

23 UU No. 5/1999 dan dapat dihukum 

berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999 adalah 

“pelaku usaha”. Dengan demikian, unsur 

“pelaku usaha” tidak dapat dipisahkan dengan 

unsur “dilarang”; -----------------------------------  

31.3.5.1.2. Pasal 1 angka (5) UU No. 5/1999 telah 

menentukan pengertian “pelaku usaha”,  akan 

tetapi dalam konteks Pasal 23 UU No. 5/1999, 

harus dibedakan antara unsur “pelaku usaha” 

dengan unsur “pihak lain”. Sesuai dengan 

logika Pasal 23 UU No. 5/1999, identitas 

“pelaku usaha” dan “pihak lain” harus 

berbeda. Dalam LPL, Tim Pemeriksa tidak 

dapat membuat klasifikasi dan kriteria tentang 

“pelaku usaha” dan “pihak lain” yang saling 

bersekongkol, yang mempersulit kami untuk 

mengajukan pembelaan yang layak dan 

maksimal; -------------------------------------------  

31.3.5.1.3. Dalam penerapan hukum, unsur “pelaku 

usaha” dalam konteks Pasal 23 UU No. 5/1999 

adalah larangan/penghukuman bagi satu atau 

lebih “pelaku usaha” yang bersekongkol 

dengan “pihak lain” untuk mendapatkan 

informasi rahasia dari perusahaan saingan dari 

“pelaku usaha” tersebut. Pelaku usaha yang 

dilarang/terkena hukuman dalam konteks Pasal 

23 UU No. 5/1999 adalah harus merupakan 
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perusahaan pesaing, yang mengambil 

informasi rahasia perusahaan saingannya. Hal 

ini telah ditegaskan oleh Kurnia Toha, S.H., 

LL.M, PhD dalam Pendapat Hukum Ahli 

Kurnia Toha, terhadap issue ini, yang dikutip 

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

“Memperhatikan Pasal 47 UU No. 5/1999 

tentang pihak yang dapat dihukum atau 

dikenakan sanksi administrasi apabila 

melanggar UU No. 5/1999, pelaku usaha 

mana yang terkena sanksi atas pelanggaran 

Pasal 23 UU No. 5/1999? 

Jawaban: 

Pelaku usaha yang terkena sanksi berdasarkan 

Pasal 23 adalah pelaku usaha yang bersaing 

dengan pelaku usaha yang mempunyai 

informasi rahasia perusahaan yang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mendapatkan informasi kegiatan usaha 

pesaingnya tersebut. Jadi pelaku usaha yang 

bersekongkol dan akan terkena sanksi adalah 

perusahaan pesaing yang mengambil 

informasi rahasia perusahaan pesaingnya.” 

“Pihak “Pengundang” dengan pihak ketiga 

untuk mengikuti proses seleksi Calon Mitra 

bukan merupakan “Pesaing”. 

Pihak ketiga yang diundang untuk mengikuti 

proses seleksi “Calon Mitra”, apabila terpilih 

akan menjadi mitra dari “Pengundang” dalam 

mendirikan suatu perusahaan patungan baru, 

dan mereka akan secara bersama-sama 
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menjadi pemegang saham dan secara 

bersama-sama menjalankan kegiatan usaha 

perusahaan baru tersebut dalam kapasitasnya 

sebagai pemegang saham. Jadi sangat jelas 

antara “Pengundang” dengan pihak ketiga 

yang “Diundang” untuk mengikuti seleksi 

bukanlah pesaing satu sama lain.”;-------  

31.3.5.1.4. Tim Pemeriksa beranggapan bahwa Medco 

melanggar Pasal 23 UU No. 5/1999, yaitu 

bersekongkol mendapatkan informasi rahasia 

dari LNGEU/LNGI dan menganggap bahwa 

LNGEU/LNGI merupakan pelaku usaha 

pesaing dari Medco. Anggapan Tim Pemeriksa 

tidak benar sama sekali, karena LNGEU/LNGI 

bukan saingan dari Medco dalam proses 

seleksi calon mitra, akan tetapi merupakan 

calon mitra potensial yang diundang. Yang 

menjadi pesaing LNGEU/LNGI adalah para 

pihak yang diundang (10 peserta), bukan 

Pertamina dan bukan pula Medco; --------------  

31.3.5.1.5. Dengan demikian, unsur “pelaku usaha” tidak 

dapat diterapkan terhadap Medco dalam hal 

ini, dan karenanya unsur “pelaku usaha” tidak 

terbukti; ----------------------------------------------  

31.3.5.2 Unsur “Dilarang”; -----------------------------------------------  

31.3.5.2.1. Sebagaimana diuraikan di atas, unsur “pelaku 

usaha” tidak dapat dipisahkan dengan unsur 

“dilarang” dan Pasal 23 UU No. 5/1999 

membuat kategori “pelaku usaha” dan “pihak 

lain”, serta yang dilarang/terkena sanksi dalam 

Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah “pelaku 

usaha”, bukan “pihak lain”; -----------------------  
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31.3.5.2.2. Bahwa Medco bukan pelaku usaha dalam 

konteks Pasal 23 UU No. 5/1999, karena 

Medco bukan saingan dari LNGEU/LNGI, dan 

oleh karena itu, Pasal 23 tidak dapat 

diterapkan kepada Medco, sehingga tidak 

dapat disimpulkan Medco melanggar Pasal 23 

UU No. 5/1999. Dengan demikian, unsur 

“dilarang” tidak terpenuhi/tidak terbukti 

terhadap Medco dalam hal ini. Tanpa 

membahas unsur-unsur lainnya, Pasal 23 UU 

No. 5/1999 tidak terbukti terhadap Medco; ----  

31.3.5.3 “Unsur  “Pihak  Lain”; ------------------------------------------  

31.3.5.3.1. Sebagaimana telah diutarakan dalam 

membahas unsur “pelaku usaha” bahwa tidak 

jelas siapa yang dimaksud dengan pelaku 

usaha dan siapa yang dimaksud dengan pihak 

lain, sehingga tuduhan-tuduhan Tim Pemeriksa 

sangat membingungkan; --------------------------  

31.3.5.3.2. Seandainya (halmana ditolak) Pasal 23 UU 

No. 5/1999 dapat diterapkan dalam hal ini, 

maka posisi Medco dalam proses seleksi calon 

mitra hanya sebagai “pihak lain”, yang 

berdasarkan Pasal 23 juncto Pasal 47 UU No. 

5/1999, yang dilarang/dihukum adalah “pelaku 

usaha”, bukan “pihak lain”; -----------------------  

31.3.5.3.3. Dengan demikian, Pasal 23 UU No. 5/1999 

tidak dapat diterapkan terhadap Medco dalam 

proses seleksi calon mitra; ------------------------  

31.3.5.4 UNSUR “BERSEKONGKOL”; -------------------------------  

31.3.5.4.1. Karena unsur “pelaku usaha” dan unsur 

“dilarang” tidak terpenuhi, maka unsur 

“bersekongkol” tidak relevan lagi; --------------  
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31.3.5.4.2. Namun demikian, dalam perkara ini, unsur 

“bersekongkol” pun, tidak terpenuhi sama 

sekali. Tuduhan tentang adanya 

persekongkolan oleh Tim Pemeriksa hanya 

didasarkan pada penafsiran, perkiraan dan 

kesimpulan belaka terhadap suatu 

peristiwa/kejadian, yang tidak layak untuk 

menyimpulkan adanya persekongkolan; --------  

31.3.5.4.3. Tim Pemeriksa menuduh bahwa dengan due 

diligence, maka terjadi persekongkolan untuk 

mendapatkan informasi rahasia LNGEU. 

Tuduhan tersebut tidak berdasar; ----------------  

31.3.5.4.4. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 5/1999, 

“persekongkolan” merupakan perbuatan yang 

dilarang, dan karenanya dapat dikenakan 

sanksi/hukuman berdasarkan Pasal 23 juncto 

Pasal 47 UU No. 5/1999. Oleh karena itu, 

pengertian dasar dari “persekongkolan” dalam 

Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah bahwa 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 

tidak sah atau melanggar hukum. Suatu 

perbuatan yang sah atau tidak melanggar 

hukum, jelas tidak dilarang dan tidak dapat 

dikategorikan sebagai “persekongkolan”, dan 

karenanya tidak dapat dihukum akan tetapi 

harus mendapatkan perlindungan hokum; ------  

31.3.5.4.5. Hal ini telah ditegaskan oleh Kurnia Toha, 

S.H., LL.M, PhD dalam Pendapat Hukum Ahli 

Kurnia Toha, yang dikutip sebagai berikut: ----  

“Apabila informasi rahasia yang didapat 

setelah memperoleh ijin dari pemilik informasi 

yang bersangkutan melalui proses due 
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diligence yang diawali dengan 

penandatanganan Confidentiality Agreement 

di antara mereka, apakah hal tersebut dapat 

dikatakan sebagai persekongkolan untuk 

mendapatkan informasi rahasia? 

Jawaban: 

Pertanyaan ini akan terjawab dengan 

sendirinya dari fungsi dasar dari norma 

(norm), yaitu fungsi “memberikan ijin” atau 

“melarang” suatu perbuatan. 

“Persekongkolan” merupakan perbuatan yang 

dilarang dalam UU No. 5/1999, dan 

karenanya tunduk pada penghukuman dan 

sanksi. Oleh karena itu, pengertian dasar dari 

“Persekongkolan” dalam Pasal 1 angka 8, 

Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah 

bahwa perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan yang tidak sah atau melanggar 

hukum. Dalam hal suatu perbuatan (atau 

perjanjian) merupakan perbuatan (atau 

perjanjian) yang sah atau perbuatan yang 

tidak melanggar hukum, tidak dapat 

dikategorikan sebagai “Persekongkolan”. 

Sebaliknya, apabila suatu suatu perbuatan 

(atau perjanjian) merupakan perbuatan (atau 

perjanjian) yang sah atau perbuatan yang 

tidak melanggar hukum, maka perbuatan 

tersebut tidak dilarang, tidak dapat dihukum 

bahkan harus  mendapat perlindungan hukum. 

Undang-undang (dalam hal ini KUHPerdata) 

memberikan perlindungan hukum atas suatu 

perbuatan atau perjanjian yang didasarkan 
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pada kesepakatan. Dengan demikian, apabila 

informasi atau hal yang bersifat rahasia 

diperoleh dengan ijin pemilik, melalui proses 

due diligence, yang dilakukan atas 

persetujuan para pihak dalam rangka 

penjajakan kerjasama diantara mereka yang 

dilakukan atas kesepakatan dan kesadaran 

mereka sendiri, serta tidak ada kaitannya 

dengan pihak Pencari Mitra atau Pencari 

Mitra bukan merupakan pihak dalam 

kesepakatan tersebut, maka tidak ada 

persekongkolan untuk mendapatkan 

informasi rahasia.  Sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1340 

KUHPerdata, maka apapun yang disepakati 

para pihak adalah hak dan kewajiban mereka 

sendiri dan menjadi tanggung jawab mereka, 

dan tidak dapat dikategorikan sebagai 

persekongkolan.”; --------------------------------- 

31.3.5.4.6. Dalam hal ini, Medco hanya memperkenalkan 

Mitsubishi, Itochu dan Anadarko yang selama 

ini dikenal sebagai pebisnis bertaraf 

internasional kepada LNGI, agar mereka dapat 

menjajaki kemungkinan usaha kerja sama 

tersebut, dan Medco hanya dalam kapasitas 

memperkenalkan; ----------------------------------  

31.3.5.4.7. Jika LNGI dengan pebisnis internasional 

tersebut kemudian melakukan due diligence 

yang biasanya didahului dengan 

penandatanganan Confidentiality Agreement 

(“CA”) dalam rangka menjajaki kemungkinan 

kerjasama dalam hal-hal yang mereka anggap 
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perlu, hal itu terjadi berdasarkan proses dan 

pertimbangan bisnis dan hukum di antara 

mereka sendiri, yang tidak dapat dibebankan 

kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, Medco 

juga tidak pernah menginstruksikan 

Mitsubishi, Mitsui dan Anadarko untuk 

melakukan due diligence terhadap LNGI; ------  

31.3.5.4.8. Dengan demikian, apabila informasi atau hal 

yang bersifat rahasia diperoleh dengan ijin 

pemilik melalui proses due diligence yang 

didahului dengan penandatanganan CA, yang 

dilakukan atas persetujuan para pihak, maka 

tidak ada persekongkolan untuk mendapatkan 

informasi rahasia; ----------------------------------  

31.3.5.4.9. Dalam ini, LNGI telah menandatangani CA 

dengan Mitsubishi, Mitsui dan Anardarko, 

yang terbukti dari hasil Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan bahwa: ---------------  

a. pada tanggal 17 Pebruari 2006, LNGI 

dan Mitsubishi menandatangani CA;----- 

b. pada tanggal 2 Maret 2006, LNGI dan 

Mitsui menandatangani CA; dan ;--------- 

c. pada tanggal 22 Mei 2006 LNGI dan 

Anadarko menandatangani CA dalam 

rangka untuk mencari mitra LNGI; -------  

31.3.5.4.10. Dengan demikian, mengingat due diligence 

tersebut didahului dengan penandatanganan 

CA, yang dilakukan atas persetujuan LNGI, 

maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan 

yang sah atau perbuatan yang tidak melanggar 

hukum, maka tidak dapat dikategorikan 

sebagai “persekongkolan” dan tidak dilarang, 
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dan karenanya tidak dapat dihukum bahkan 

harus mendapatkan perlindungan hukum; ------  

31.3.5.4.11. Dengan demikian, unsur persekongkolan tidak 

terbukti; ----------------------------------------------  

31.3.5.5 Unsur “Mendapatkan Rahasia Informasi Kegiatan Usaha 

yang Diklasifikasikan Sebagai Rahasia Perusahaan” ; ------  

31.3.5.5.1. Unsur “mendapatkan rahasia informasi 

kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai 

rahasia perusahaan” dalam konteks 

“persekongkolan” haruslah merupakan niat 

dan tujuan untuk mendapatkan informasi 

rahasia, yang harus dibuktikan dengan alat-alat 

bukti hukum, dan bukan berdasarkan 

perkiraan, penafsiran terhadap suatu kejadian 

dan kesimpulan belaka; ---------------------------  

31.3.5.5.2. Tim Pemeriksa menuduh bahwa Medco 

melakukan persekongkolan untuk 

mendapatkan informasi rahasia LNGI. 

Tuduhan tersebut tidak berdasar yang 

diuraikan di bawah ini; ----------------------------  

31.3.5.5.3. Alasan Pertama: -----------------------------------  

Tidak Ada Persekongkolan Untuk 

Mendapatkan Informasi LNGEU/LNGI;----  

31.3.5.5.4. Bisnis LNG membutuhkan finansial yang kuat, 

teknologi teruji dan jaringan pemasaran yang 

luas. Sementara itu, LNGI/LNGEU adalah 

perusahaan yang baru menggeluti bisnis LNG. 

Sebagai perusahaan baru, LNGI/LNGEU 

memiliki banyak ketidakmampuan (antara lain 

ketidakmampuan financial, tidak memiliki 

mitra yang kuat dari segi finansial - investment 

grade BBB+, ketidakmampuan memasarkan 



         
 

halaman 149 dari 245 
 
 

LNG kepada pembeli akhir), sehingga 

memerlukan mitra. Karena itu, Medco 

memperkenal Mitsubishi, Itochu dan Anadarko 

yang selama ini dikenal sebagai pebisnis 

bertaraf internasional kepada LNGI, untuk 

menjajaki kemungkinan usaha kerja sama 

tersebut, dan Medco hanya dalam kapasitas 

memperkenalkan; ----------------------------------  

31.3.5.5.5. Jika LNGI dengan pebisnis internasional 

tersebut kemudian menandatangani CA dalam 

rangka menjajaki kemungkinan kerjasama 

dalam hal-hal yang mereka anggap perlu, hal 

itu terjadi berdasarkan proses dan 

pertimbangan mereka sendiri. Dalam hal ini, 

Medco juga tidak pernah menginstruksikan 

Mitsubishi, Mitsui dan Anadarko untuk 

melakukan due diligence terhadap LNGI; ------  

31.3.5.5.6. Komunikasi dengan Mitsubishi sebelum 

diadakannya proses seleksi calon mitra tidak 

ada kaitannya dengan proses seleksi calon 

mitra itu sendiri. Komunikasi dengan 

Mitsubishi sebelum diadakannya proses 

seleksi calon mitra adalah dalam rangka niat 

baik Medco untuk membantu LNGI. 

Seharusnya niat baik tersebut tidak ditafsirkan 

sebagai persekongkolan pelanggaran Pasal 23 

ataupun Pasal 22 UU No. 5/1999; ---------------  

31.3.5.5.7. Mengingat LNGI menyadari dan mengetahui 

sepenuhnya ketidakmampuannya untuk 

memenuhi persyaratan tersebut, maka dengan 

sukarela LNGI bersedia dan telah menjajaki 

dan memulai hubungan tersebut yang terbukti 
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dari fakta hukum bahwa LNGI telah 

menandatangani CA dengan berbagai pihak 

sebagaimana diuraikan dalam butir 69 dan 70 

Tanggapan di atas; ---------------------------------  

Untuk menindaklanjuti penjajakan kerja sama 

dan tujuan CA tersebut, serta untuk mengatasi 

ketidakmampuan LNGI, maka LNGI dengan 

suka rela telah melakukan hubungan dan 

kegiatan-kegiatan secara intensif dengan 

Mitsui, Mitsubishi, serta Anadarko yang tidak 

ada lagi hubungannya dengan Medco;---------- 

31.3.5.5.8. Penandatanganan CA oleh LNGI dengan 

Anadarko, Mitsui ataupun Mitsubishi secara 

terpisah dalam rangka menjajaki kerja sama 

bisnis mereka merupakan persetujuan yang sah 

menurut hukum dan mengikat mereka, 

sehingga segala sesuatu sehubungan dengan 

perkenalan tersebut dan rencana hubungan 

bisnis tersebut adalah masalah bisnis di antara 

mereka, bukan merupakan awal 

persekongkolan untuk memenangkan 

Mitsubishi dan menyingkirkan LNGEU; -------  

31.3.5.5.9. Terkait dengan niat baik Medco untuk 

membantu LNGI dengan memperkenalkan 

para pebisnis gas, perlu kami tekankan 

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

a. Pertama: Medco hanya memperkenalkan 

pebisnis gas bertaraf internasional seperti 

Itochu, Anadarko. dan Mitsubishi kepada 

LNGI, sedangkan hubungan LNGI dengan 

Mitsui adalah atas inisiatif LNGI sendiri. 

Apabila kemudian LNGI dengan pebisnis 
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internasional tersebut kemudian 

menandatangani CA dalam rangka 

menjajaki kemungkinan kerjasama dalam 

hal-hal yang mereka anggap perlu, maka 

hal itu terjadi didasarkan pada 

pertimbangan bisnis mereka dan 

kesepakatan mereka. Dalam keadaan 

bagaimanapun, LNGI bebas sepenuhnya 

untuk menolaknya, apabila berkesimpulan 

bahwa penjajakan tersebut akan sangat 

merugikan pihaknya;-------------------------- 

b. Kedua: Terkait dengan penjajakan 

hubungan binis antara LNGI dengan 

Mitsui dan/atau antara LNGI dengan 

Mitsubishi, dan apabila perkenalan tersebut 

dilanjutkan dengan penandatanganan CA, 

adalah lazim dalam praktek bisnis sehari-

hari bahwa apabila dua entitas akan 

melakukan transaksi bisnis, melakukan due 

diligence untuk mengetahui dan 

memastikan resiko dan keuntungan 

masing-masing pihak di kemudian hari. 

Semua keputusan tersebut dilakukan 

dengan mempertimbangkan aspek bisnis di 

antara mereka dan biasanya diawali dengan 

penandatanganan suatu confidentiality 

agreement yang merupakan kesepakatan 

yang sah dan mengikat mereka menurut 

hukum. Hal ini yang disebut dengan partij 

otonoom atau kebebasan berkontrak, yang 

merupakan prinsip hukum universal;-------- 
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Apabila ada tuduhan tentang adanya 

jebakan ataupun kepura-puraan, maka hal 

itu haruslah dapat dibuktikan dengan alat 

bukti menurut hukum, bukan dengan 

kesimpulan. Karena itu, walaupun pada 

awalnya Itochu, Anadarko, Mitsubishi dan 

Mitsui diperkenalkan kepada LNGI, 

perkenalan tidak dapat disimpulkan 

sebagai persekongkolan untuk 

mendapatkan informasi rahasia, dan 

kesepakatan mereka melakukan ataupun 

tidak melakukan due diligence juga tidak 

dapat disimpulkan sebagai persekongkolan 

untuk mendapatkan informasi rahasia;------ 

Dengan demikian, dugaan yang 

mengatakan bahwa Mitsubishi 

bersekongkol dengan Pertamina dan 

Medco untuk mendapatkan informasi 

rahasia LNGI melalui due diligence tidak 

benar dan tidak dapat kami pahami;--------- 

31.3.5.5.10. Alasan Kedua: -------------------------------------  

Tidak ada kepentingan Medco untuk 

bersekongkol dengan Mitsubishi atau 

Mitsui untuk mendapatkan informasi 

rahasia LNGI;-------------------------------------  

31.3.5.5.11. Tidak ada pula kepentingannya bagi Medco 

untuk bersekongkol dengan Mitsubishi atau 

Mitsui untuk mendapatkan informasi rahasia 

LNGI, karena sejak awal Medco telah 

mengetahui profil dari LNGI ketika menjajaki 

kerja sama dengan LNGI dalam kerangka EA 

pada tanggal 31 Mei 2005. Kalau tujuannya 
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agar Mitsubishi ataupun Mitsui mengetahui 

kelemahan LNGI, maka bisa saja informasi 

tersebut diberitahukan secara diam-diam 

kepada Mitsui ataupun Mitsubishi, tanpa perlu 

memperkenalkan LNGI kepada para pebisnis 

gas tersebut di atas; --------------------------------  

31.3.5.5.12. Alasan Ketiga: -------------------------------------  

Due Diligence dilakukan jauh sebelum proses 

seleksi mitra;---------------------------------  

31.3.5.5.13. Ketika Mitsui dan Mitsubishi melakukan due 

diligence yang diawali dengan CA di antara 

mereka dan ketika kepada LNGI 

diperkenalkan calon mitranya untuk membeli 

gas Senoro, belum ada keputusan Pertamina 

dan Medco untuk mengadakan seleksi calon 

mitra dan belum ada keputusan Pertamina dan 

Medco untuk mengembangkan secara 

bersama-sama hasil gas dari ladang Senoro 

dan Donggi; -----------------------------------------  

31.3.5.5.14. Keputusan Pertamina dan Medco untuk 

mengadakan seleksi calon mitra baru ada pada 

Agustus 2006, sedangkan due diligence yang 

dilakukan oleh Mitsubishi dan Mitsui sudah 

terjadi pada bulan Pebruari 2006. Oleh karena 

itu, menghubungkan antara due diligence 

dengan proses seleksi mitra tidak tepat, 

karena pada saat due diligence terjadi, maksud 

atau ide akan melakukan proses seleksi calon 

mitra tidak pernah terpikirkan, tidak pernah 

diwacanakan ataupun tidak pernah 

direncanakan, apalagi diputuskan. Padahal 

"persekongkolan" atau "bersekongkol" untuk 
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mendapatkan informasi rahasia haruslah 

merupakan niat, maksud dan tujuan sejak 

semula; ----------------------------------------------  

31.3.5.5.15. Alasan Keempat:----------------------------------- 

Perkenalan dan penandatanganan CA tidak 

hanya dilakukan dengan Mitsubishi tetapi 

juga kepada pihak lain;-------------------------- 

31.3.5.5.16. Tidak beralasan untuk menyimpulkan 

perkenalan LNGI dengan Anadarko, Itochu, 

Mitsui dan Mitsubishi sebagai persekongkolan 

untuk mendapatkan informasi rahasia LNGI. 

Kalau tujuan Medco adalah agar Mitsubishi 

mendapatkan informasi rahasia yang akan 

dipergunakan oleh Mitsubishi dalam proses 

seleksi calon mitra, tujuan tersebut bertolak 

belakang dengan kenyataan bahwa pebisnis 

gas lainnya, yaitu Itochu, Mitsui dan Anadarko 

diperkenalkan pula kepada LNGI. Kalau 

tujuan Medco adalah agar Mitsubishi 

mendapatkan informasi rahasia LNGI dalam 

proses seleksi calon mitra, seharusnya yang 

diperkenalkan oleh Medco kepada LNGI 

hanya Mitsubishi saja, bukan Itochu, Anadarko 

dan Mitsui. Karena itu, sangat tidak tepat 

apabila niat baik untuk memperkenalkan para 

pebisnis tersebut di atas kepada LNGI yang 

diikuti dengan due diligence ataupun 

penandatanganan CA di antara mereka 

dianggap dan disimpulkan sebagai 

persengkongkolan untuk mendapatkan 

informasi rahasia LNGI; --------------------------  



         
 

halaman 155 dari 245 
 
 

31.3.5.5.17. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, perlu kami tegaskan kembali 

bahwa Medco tidak pernah memberikan 

instruksi kepada Mitsubishi, Mitsui dan 

Anadarko untuk melakukan proses due 

diligence terhadap LNGI, dan Medco tidak 

dalam posisi memberikan instruksi kepada 

mereka. Medco hanya memperkenalkan LNGI 

kepada pelaku bisnis bertaraf internasional 

antara lain Mitsubishi, Itochu dan Anadarko 

sedangkan hubungan antara LNGI dan Mitsui 

dilakukan atas inisiatif LNGI sendiri; -----------  

31.3.5.5.18. Alasan Kelima:------------------------------------- 

Medco Tidak Memiliki Kepentingan 

Apapun atas Hasil Due Diligence yang 

Dilakukan oleh Mitsubishi;--------------  

31.3.5.5.19. Medco tidak pernah mempunyai niat, maksud 

dan tujuan untuk bersekongkol dengan pihak 

manapun untuk mendapatkan informasi LNGI 

ataupun menyingkirkan LNGI dalam proses 

seleksi calon mitra; --------------------------------  

31.3.5.5.20. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 

cakupan dan sifat transaksi bisnis yang akan 

dicapai pada periode seleksi calon mitra 

berbeda sama sekali dengan cakupan dan 

sifat transaksi bisnis yang direncanakan pada 

periode sebelum proses seleksi calon mitra, 

karena itu, hasil apapun yang mungkin 

diperoleh Mitsubishi (quod non) terkait due 

diligence yang disepakati diantara mereka 

tidak relevan dan tidak berguna sama sekali 
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bagi Mitsubishi dalam proses seleksi calon 

mitra; -------------------------------------------------  

31.3.5.5.21. Hasil apapun dalam due diligence tidak 

penting dan tidak relevan, karena data tersebut 

hanya terkait dengan EA untuk penjualan gas 

dari lapangan Senoro, sedangkan dalam proses 

seleksi calon mitra, Medco dan Pertamina 

mencari partner usaha untuk membangun 

sendiri LNG plant dengan skema hilir 

(downstream), dengan teknologi yang akan 

diaplikasikan sangat jauh berbeda (ordinary 

concept LNG Plant vs multiple small train 

LNG) dan dengan kapasitas yang lebih besar 

untuk memproses gas dari lapangan Senoro 

dan Matindok secara bersama-sama (bukan 

hanya dari blok Senoro) (jumlah gas 335 

mmscfd untuk 2 MTPA vs 120 mmscfd dalam 

EA; ---------------------------------------------------  

31.3.5.5.22. Hasil apapun yang mungkin diperoleh 

Mitsubishi dari hasil due diligence tidak 

relevan sama sekali terhadap proses seleksi 

calon mitra, karena basis teknologi yang 

digunakan oleh LNGI ketika menyusun 

pekerjaan awal LNGI adalah basis teknologi 

pabrik LNG yang pada awalnya akan didirikan 

oleh LNGI dalam konsep jual beli gas secara 

putus sebagaimana dimaksud dalam EA yang 

berbeda dengan konsep pabrik LNG dalam 

konsep seleksi calon mitra; -----------------------  

31.3.5.5.23. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, 

maka tuduhan yang menyatakan bahwa Medco 

bersekongkol dengan Pertamina dan 
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Mitsubishi dengan cara sengaja meminta 

kepada Mitsubishi untuk melakukan proses 

due diligence dan kemudian menyingkirkan 

LNGI/LNGEU dari proyek pengembangan gas 

Blok Senoro Matindok sama sekali tidak 

berdasar; ---------------------------------------------  

31.3.5.6 Unsur “Persaingan Usaha Tidak Sehat”; ---------------------  

31.3.5.7 Tim Pemeriksa menuduh bahwa dengan due diligence, 

Mitsubishi mengetahui kelemahan-kelemahan LNGEU, 

sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dipergunakan 

oleh Mitsubishi dalam proses seleksi calon mitra, dan 

karenanya terdapat bukti pelanggaran Pasal 23 UU No. 

5/1999; -------------------------------------------------------------  

31.3.5.8 Terkait dengan tuduhan tersebut, perlu kami sampaikan 

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

31.3.5.8.1. Pertama: Tim Pemeriksa telah menyadari 

bahwa proposal LNGEU tidaklah qualified dan 

sangat lemah dalam pemenuhan kriteria yang 

dipersyaratkan dalam TOR, sehingga tidak 

perlu kita panjang lebar memperdebatkan 

mengapa LNGEU tidak terpilih sebagai mitra;-  

31.3.5.8.2. Kedua: Tujuan filosofis larangan mendapatkan 

informasi rahasia pesaing yang diatur dalam 

Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah mendapatkan 

informasi keunggulan-keunggulan saingan 

dengan maksud untuk menguasai pasar, yang 

didapatkan secara tidak sah atau melanggar 

hukum, yang seolah-olah keunggulan-

keunggulan didapatkan karena usaha, riset, 

penelitian dan pengembangan sendiri 

(research and development), sehingga 

mengakibatkan persaingan usaha yang sehat. 
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Atau dengan perkataan lain, yang dilarang 

dalam Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah 

bersekongkol untuk mendapatkan informasi 

keunggulan-keunggulan saingan (informasi 

rahasia), dimana keunggulan-keunggulan 

tersebut diperoleh secara tidak sah dengan 

tujuan untuk ditiru/didapatkan oleh saingannya 

dengan maksud untuk menguasai pasar; --------  

Persyaratan tersebut telah ditentukan dalam 

Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999, yang 

menentukan: 

“Persekongkolan atau konspirasi usaha 

adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain 

dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha 

yang bersekongkol.” 

Tujuan filosofis dan perbuatan yang dihukum 

dalam Pasal 23 UU No. 5/1999 bertentangan 

dengan tujuan proses seleksi mitra yang 

dilakukan oleh Pertamina dan Medco, yaitu 

mencari mitra yang mempunyai kemampuan 

(bukan kelemahan) keuangan, teknologi dan 

pemasaran LNG, yang akan dievaluasi oleh 

Pertamina dan Medco sebagai penyelenggara 

proses seleksi mitra. Semakin banyak 

kemampuan-kemampuan yang ditawarkan, 

maka proposal yang diajukan semakin baik. 

Sebaliknya, semakin sedikit kemampuan yang 

diajukan atau semakin banyak kelemahannya, 

maka semakin lemah proposal yang diajukan 

dalam pemenuhan kriteria yang diminta. 



         
 

halaman 159 dari 245 
 
 

Sudah logis bahwa tidak beralasan memilih 

calon mitra yang mengajukan dan memiliki 

kelemahan yang banyak, karena kelemahan 

yang demikian akan sangat merugikan 

Pertamina dan Medco;----------------------------- 

31.3.5.8.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dugaan 

pelanggaran ketentuan Pasal 23 UU No.5/1999 

tidak benar; ------------------------------------------  

31.4 Kesimpulan dan Permohonan; ---------------------------------------------------  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:--- 

31.4.1 Proses seleksi calon mitra tidak pernah didesain untuk 

memenangkan Mitsubishi dan menyingkirkan LNGEU, karena 

Pertamina dan Medco secara hukum tidak diwajibkan untuk 

menempuh proses tersebut dalam memilih mitra investornya, dan 

Pertamina dan Medco tidak mempunyai ikatan hukum yang 

mewajibkannya untuk mengundang LNGEU dalam proses seleksi 

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

31.4.2 Tidak ada kepentingan dan manfaatnya bagi Pertamina dan Medco 

untuk bersekongkol untuk memilih partner investor yang tidak 

qualified dalam proses seleksi calon mitra investor ini, karena 

memilih partner investor yang tidak qualified akan merugikan 

Pertamina dan Medco. Penunjukan Mitsubishi melalui proses 

seleksi mitra tersebut dilakukan karena proposal Mitsubishi adalah 

proposal yang terbaik, memenuhi persyaratan TOR dan 

menguntungkan Pertamina dan Medco; ----------------------------------  

31.4.3 Dalam proses seleksi calon mitra, posisi Medco adalah “pihak lain”, 

bukan sebagai “pelaku usaha”, dan oleh karena itu, Pasal 22 UU 

No. 5/1999 tidak dapat diterapkan terhadap Medco; -------------------  

31.4.4 Proses seleksi mitra calon investor bukanlah tender sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, karena Pertamina, 

Medco dan mitra terpilih akan membentuk usaha bersama atau yang 

secara bersama-sama akan memiliki, mendanai dan menanggung 
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resiko atas perusahaan yang akan didirikan, dan bukan 

pemborongan pekerjaan, pengadaan ataupun penyediaan 

barang/jasa; -------------------------------------------------------------------  

31.4.5 Persaingan usaha tidak sehat tidak terjadi dalam proses seleksi 

calon mitra, karena tersingkirnya peserta lain disebabkan karena 

tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam TOR; ------  

31.4.6 Persekongkolan hanya dapat terjadi apabila suatu perbuatan 

merupakan perbuatan yang tidak sah atau melanggar hukum, 

sehingga dapat dikenakan sanksi/hukuman. Persekongkolan untuk 

mendapatkan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 UU No. 5/1999 tidak terjadi dalam proses seleksi calon mitra, 

karena due diligence yang didahului dengan penandatanganan CA 

oleh LNGI dengan pihak ketiga bukan merupakan perbuatan 

melanggar hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sah, dan 

karenanya tidak dapat dihukum, bahkan harus diberikan 

perlindungan hukum; -------------------------------------------------------  

31.4.7 Basis teknologi, cakupan, dan sifat transaksi bisnis yang akan 

dicapai pada periode seleksi calon mitra berbeda sama sekali 

dengan basis teknologi, cakupan dan sifat transaksi bisnis yang 

direncanakan pada periode sebelum proses seleksi calon mitra, 

karena itu, hasil apapun yang mungkin diperoleh Mitsubishi (quod 

non) terkait dengan due diligence yang disepakati diantara mereka 

tidak relevan dan sama sekali tidak berguna dalam proses seleksi 

calon mitra; -------------------------------------------------------------------  

31.4.8 Persyaratan pelanggaran Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah apabila 

pesaing mengambil rahasia informasi saingannya secara tidak sah. 

Dalam proses seleksi calon mitra, Medco dan Pertamina bukanlah 

pesaing dari LNGEU, dan oleh karena itu, Pasal 23 UU No. 5/1999 

tidak dapat diterapkan terhadap Medco dan Pertamina dalam proses 

seleksi calon mitra investor ini; -------------------------------------------  

31.4.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuduhan pelanggaran atas Pasal 

22 dan Pasal 23 UU No. 5/1999 adalah tidak benar dan tidak tepat, 
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dan oleh karena itu, kami mohon agar menyatakan MEI dan 

MEPTS tidak melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 5/1999; ----  

32. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan 

Hasil  Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV, Mitsubishi Corporation  

menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------------------------  

32.1 Rangkuman Fakta-Fakta Kunci; ------------------------------------------------  

Sebagaimana disoroti dalam surat kami tertanggal 21 Oktober dan 12 

November 2010, fakta-fakta yang tidak dapat dibantah dari peristiwa yang 

terkait dengan pemilihan Mitsubishi sebagai pemenang Beauty Contest 

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

32.1.1 Kontak pertama antara Mitsubishi dengan Pertamina dan Medco di 

bulan Januari 2006 terkait dengan Proyek Donggi-Senoro adalah 

setelah berakhirnya Exclusivity Agreement LNGI dan setelah 

Pertamina dan Medco telah mempertimbangkan, tanpa melibatkan 

pihak lain, pengembangan gabungan dari kedua blok; -----------------.  

32.1.2 Shortfall Bontang merupakan pengetahuan umum dalam industri. 

Adalah logis bagi Pertamina untuk menutupi shortfall tersebut dari 

proyek lain (seperti Proyek Donggi Senoro).  Untuk jelasnya, 

shortfall merupakan keadaan di mana penjual LNG tidak dapat 

mengirimkan jumlah atau volume LNG yang disepakati dalam 

kontrak dalam jangka waktu terkait. Fakta-fakta mengenai shortfall 

tersebut bukanlah fakta yang hanya diketahui oleh Mitsubishi 

secara eksklusif. Sehubungan dengan hal tersebut, LNGI 

mengetahui fakta ini sejak bulan Desember 2005, menurut KPPU, 

dan oleh karena itu juga dapat mengandalkan fakta ini dalam 

pembahasannya dengan Pertamina dan Medco; ------------------------  

32.1.3 Mitsubishi dengan pihak-pihak lainnya diminta oleh Medco untuk 

mengkaji pekerjaan awal LNGI. Seperti halnya pihak-pihak lain, 

Mitsubishi berpendapat bahwa pekerjaan awal LNGI, antara lain, 

prematur pada tahap tersebut. Sebagai tambahan (sebagaimana 

dibahas secara detail dibawah), skema yang digunakan adalah 

berbeda dengan proposal awal Mitsubishi yang dipresentasikan 
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kepada Pertamina dan Medco pada 7 Februari 2006, sebelum 

dilaksanakannya pemeriksaan uji tuntas (due diligence); -------------  

32.1.4 Medco dan Pertamina memutuskan, tanpa keterlibatan pihak lain, 

untuk mengadakan Beauty Contest guna memilih partner, tanpa 

berkonsultasi dengan Mitsubishi. Mereka tidak berkewajiban untuk 

mengadakan Beauty Contest tersebut dan sebenarnya dapat, seperti 

yang dilakukan dengan LNGI, mengadakan exclusivity agreement 

dengan Mitsubishi apabila mereka ingin memilih Mitsubishi sejak 

awal. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut dan memilih 

untuk mengadakan Beauty Contest. Kesimpulannya adalah mereka 

tidak mau membatasi diri mereka sendiri dan ingin mendapatkan 

partner yang terbaik. Bahwa mereka memilih Mitsubishi dalam 

Beauty Contest bukan merupakan bukti, dalam dan untuk hal 

tersebut, persekongkolan untuk memilih Mitsubishi dari awal; ------  

32.1.5 Mitsubishi masuk dalam shortlist bersama dengan Mitsui dalam 

Beauty Contest dan pada akhirnya menjadi pihak pemenang; --------  

32.1.6 LNGI/LNGEU tidak masuk dalam shortlist karena, antara lain, 

mereka tidak mendapatkan partner yang sesuai untuk memenuhi 

persyaratan keuangan dalam Beauty Contest. Persyaratan keuangan 

ini secara tegas dinyatakan dalam terms of reference (TOR) dan 

harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan. Apabila dapat 

menemukan pihak yang sesuai, kemungkinan besar LNGI/LNGEU 

akan ‘lolos’ berdasarkan skema penilaian Pertamina dan juga akan 

dimasukkan ke dalam shortlist oleh Pertamina (dan bukan hanya 

oleh Medco). Dengan demikian, mereka tereliminasi karena 

kesalahan mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan 

Mitsubishi atau Pertamina dan Medco; ----------------------------------  

32.1.7 Pada tahap kedua Beauty Contest, Mitsubishi siap untuk 

memberikan komitmen yang mengikat sementara Mitsui tidak 

demikian, yaitu, antara lain, Mitsubishi siap untuk menjadi pembeli 

siaga (standby offtaker) untuk membeli LNG yang tidak terjual. Hal 
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ini berarti bahwa Mitsubishi siap untuk membeli kelebihan LNG 

yang tidak dapat dijual kepada pembeli; ---------------------------------  

32.1.8 Proposal Mitsubishi merupakan proposal yang memenuhi syarat 

dan baik dari perspektif ekonomi. Kualitas proposal Mitsubishi 

dijelaskan oleh ahli industri dalam laporan tertulisnya; ---------------  

32.1.9 Proposal Mitsubishi tidak menggunakan informasi apa pun yang 

dikaji oleh Mitsubishi selama uji tuntas (due diligence) terhadap 

pekerjaan awal LNGI. Terlabih lagi, Mitsubishi tidak dapat 

menggunakan informasi tersebut karena skema yang digunakan 

adalah berbeda dari pekerjaan awal LNGI. Mitsubishi berpendapat 

bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Perjanjian Kerahasiaan, akan 

tetapi dalam hal apa pun, dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian 

Kerahasiaan bukanlah masalah undang-undang persaingan usaha 

tetapi masalah kontrak yang harus ditentukan dengan merujuk pada 

hukum Inggris, yang merupakan hukum yang mengatur Perjanjian 

Kerahasiaan tersebut; -------------------------------------------------------  

32.2 Tanggapan Terhadap Kesimpulan LHPL yang Tidak Benar; ------------  

32.2.1 Paragraf 3.2 LHPL; ---------------------------------------------------------  

32.2.1.1 KPPU telah mengutip beberapa peraturan dan perundang-

undangan terkait dengan Undang-Undang Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi. Kami tidak melihat 

dimana relevansinya dengan perkara ini. Undang-undang 

tersebut seharusnya diimplementasikan dan 

diinterpretasikan oleh otoritas minyak dan gas bumi yang 

relevan dan bukan KPPU. Oleh karena itu, kami merasa 

tidaklah tepat bagi KPPU untuk mengutip peraturan 

perundang-undangan tersebut dalam LHPL, karena 

pengimplementasian peraturan perundang-undangan 

tersebut berada di luar kewenangan KPPU; ------------------  

32.2.2 Paragraf 3.3.6(15) LHPL; ------------------------------------------------  

32.2.2.1 Dalam paragraph ini, KPPU telah mencoba untuk 

merangkum presentasi Mitsubishi pada tanggal 16 Maret 
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2006. Berdasarkan resume KPPU pada paragraf 3.3.6 (15) 

(b), Mitsubishi dalam proposal pemasarannya 

“mengusulkan bahwa proyek [Donggi Senoro] ini untuk 

membantu shortfall LNG dengan pembeli Jepang, 

memprioritaskan western buyer consortium untuk pembeli 

LNG Badak IV, harga gas Sulawesi dapat berdampak 

pada harga perpanjangan Bontang, pendapatan dari gas 

Sulawesi dapat membantu keuangan Bontang; --------------  

32.2.2.2 Berdasarkan rangkuman KPPU tersebut, kami 

berpendapat bahwa KPPU tidak memahami dengan benar 

isi dari presentasi tersebut. Oleh karena itu, kami telah 

meminta ahli industri Mr. James Ball, dalam kapasitasnya 

sebagai pihak ketiga yang netral tetapi berpengalaman, 

untuk memberikan penjelasan mengenai pemahamannya 

akan rencana pemasaran Mitsubishi dan relevansinya 

dengan shortfall Bontang; ---------------------------------------  

32.2.2.3 Penjelasan ahli industri Mr. James Ball tercantum dalam 

Tambahan Affidavit James Ball halaman 3 sampai 

dengan 5. Penjelasan tersebut dicantumkan kembali disini 

untuk kemudahan:  -----------------------------------------------  

"It is entirely understandable for Mitsubishi to make 

reference to the Bontang shortfall in its marketing 

materials on Donggi Senoro because the successful 

development of Donggi Senoro – by Mitsubishi or any 

other partner of Pertamina and Medco – would present 

itself as a solution to the Government for the Bontang 

shortfall issue 

The marketing proposal described by Mitsubishi 

Corporation was, in our opinion, looking at ways in which 

a new LNG export project from Indonesia could align with 

the Government’s gas monetisation policies whilst also 

strengthening the position of Indonesia in the LNG market. 
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The Mitsubishi proposal attempted to address the specific 

shortfall that Japanese buyers were facing from their 

existing contracts on the basis that this would be a high 

priority for Indonesia.  This shows it was aware of the 

problem. 

In its solution, however, it specifically rejected the idea of 

formally linking Donggi-Senoro LNG sales contracts to 

the Bontang contracts.  It proposed that Donggi-Senoro 

have independent contracts.  Also, Mitsubishi proposed 

working together with Pertamina to target specific new 

LNG sales to Japan.  Thus, its marketing proposal 

addressed the issue of helping restore Indonesia’s 

reputation; it would allow Pertamina, as the formal 

Bontang seller to offer alternative supply to its most 

affected customers; but would not do so with a formal link 

to those contracts.  We see no offer to in any way 

financially assist the Bontang stakeholders nor do we 

know of any interest Mitsubishi would have from the 

Bontang side.  As the KPPU itself has noted (KPPU 

Report on the Result of the Advanced Investigation, at 

3.1.4. 1), the only Indonesian LNG project in which 

Mitsubishi was already a partner was Tangguh which is 

not located in East Kalimantan but in West Papua.  

Further, while showing sensitivity to the Bontang shortfall 

issue, and identifying this natural outlet for securing 

Donggi-Senoro LNG sales, Mitsubishi offered a wider and 

more valuable market service: Mitsubishi also proposed to 

guarantee all the export volumes, which it proposed to do 

using its USWC terminal project. 

 

 Further, the only mention of financing in the Mitsubishi 

proposal was its plan for Donggi-Senoro.  This showed 
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that Mitsubishi was integrating the financing requirements 

of Japan’s International Cooperation Bank, JBIC and 

attempted to operate within these constraints without 

jeopardising the value of project overall.  In fact the 

approach of proposing new long term sales to Japan was, 

in our opinion, mutually beneficial to Japanese buyers and 

to Indonesia as an LNG seller.   

 

 In order to be successful and to provide confidence to the 

prospective buyers of LNG in Japan that a new project in 

Donggi Senoro would operate more successfully than 

other existing projects, Mitsubishi also sought to 

demonstrate that it recognised the importance of securing 

the required support from the Indonesian Government to 

approve and commit to this new export project.  

Mitsubishi did this by showing a link between winning an 

export permit for the project and the project being 

sensitive to a known Government concern to address the 

Bontang shortfall issue.” 

 

Terjemahan tidak resmi: 

 

[Dapat dipahami sepenuhnya bagi Mitsubishi untuk 

memberikan mengacu pada shortfall Bontang dalam 

materi pemasarannya di Donggi-Senoro karena 

kesuksesan pengembangan dari Donggi Senoro – oleh 

Mitsubishi atau partner (mitra) lainnya dari Pertamina 

dan Medco – akan mempresentasikan dirinya sebagai 

solusi Pemerintah untuk masalah shortfall Bontang. 

Proposal pemasaran yang dijelaskan oleh Mitsubishi 

Corporation, menurut pendapat kami, mencari cara di 

mana sebuah proyek ekspor baru LNG dari Indonesia bisa 



         
 

halaman 167 dari 245 
 
 

sejajar dengan kebijakan monetisasi gas Pemerintah 

sementara juga memperkuat posisi Indonesia di pasar 

LNG. 

 

Usulan Mitsubishi berusaha untuk mengatasi shortfall 

tertentu yang akan dihadapi oleh pembeli Jepang dari 

kontrak mereka yang sudah ada atas dasar bahwa ini 

akan menjadi prioritas pertama bagi Indonesia. Ini 

menunjukkan bahwa Mitsubishi menyadari masalah ini. 

 

Tetapi, di dalam solusinya, Mitsubishi secara khusus 

menolak gagasan untuk secara resmi menghubungkan 

kontrak penjualan LNG Donggi-Senoro dengan kontrak 

Bontang. Mitsubishi berargumen bahwa Donggi-Senoro 

memiliki kontrak independen. Juga, Mitsubishi 

mengusulkan bekerja sama dengan Pertamina untuk 

menargetkan penjualan baru LNG khusus untuk Jepang. 

Jadi, proposal pemasarannya membahas masalah 

membantu memulihkan reputasi Indonesia; di mana itu 

akan memungkinkan Pertamina, sebagai penjual Bontang 

yang resmi untuk menawarkan pasokan alternatif untuk 

para pelanggannya yang paling terpengaruh, tetapi tidak 

akan melakukannya dengan jalur resmi kepada kontrak 

tersebut. Kami melihat tidak ada tawaran dengan cara 

apapun yang secara finansial membantu para pihak 

berkepentingan dalam Bontang ataupun kami juga tidak 

mengetahui apapun yang akan didapatkan Mitsubishi dari 

Bontang. Sebagaimana KPPU sendiri telah mencatat 

(Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan KPPU pada 

3.1.4.1), bahwa satu-satunya proyek LNG Indonesia di 

mana Mitsubishi sudah menjadi mitra adalah Tangguh 
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yang tidak berlokasi di Kalimantan Timur tapi di Papua 

Barat. 

 

Lebih jauh lagi, sementara menunjukkan kepekaan 

terhadap masalah kekurangan Bontang, dan 

mengidentifikasi jalan keluar alami untuk mengamankan 

penjualan LNG Donggi-Senoro, Mitsubishi menawarkan 

layanan pasar yang lebih luas dan bernilai: Mitsubishi 

juga mengusulkan untuk menjamin semua volume ekspor, 

yang diusulkan untuk dilakukannya dengan menggunakan 

proyek terminal USWC miliknya.  

  

Kemudian, dengan hanya menyebutkan pembiayaan 

dalam proposal Mitsubishi adalah rencananya untuk 

Donggi-Senoro. Hal ini menunjukkan bahwa Mitsubishi 

mengintegrasikan kebutuhan pendanaan dari Japan’s 

International Cooperation Bank, JBIC dan berusaha untuk 

beroperasi dalam batasan ini tanpa membahayakan nilai 

proyek secara keseluruhan. Bahkan pendekatannya 

mengusulkan penjualan jangka panjang baru ke Jepang 

adalah, menurut pendapat kami, saling menguntungkan 

untuk pembeli Jepang dan bagi Indonesia sebagai penjual 

LNG. 

 

Untuk menjadi sukses dan memberikan kepercayaan 

kepada calon pembeli LNG di Jepang bahwa proyek baru 

di Donggi Senoro akan beroperasi lebih berhasil dari 

proyek lainnya yang telah ada, Mitsubishi juga berusaha 

untuk menunjukkan bahwa ia mengakui pentingnya 

mengamankan dukungan yang dibutuhkan dari 

Pemerintah Indonesia untuk menyetujui dan berkomitmen 

kepada proyek ekspor yang baru ini. Mitsubishi 
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melakukan hal ini dengan menunjukkan hubungan antara 

memenangkan izin ekspor untuk proyek dan proyek yang 

sensitif terhadap perhatian Pemerintah yang dikenal untuk 

mengatasi masalah shortfall Bontang.];---------------  

32.2.3 Paragraf 3.3.6(17) LHPL; ------------------------------------------------  

32.2.3.1 Bahwa meskipun Mitsubishi Corporation diminta oleh PT 

Medco E&P Tomori Sulawesi untuk melakukan due 

diligence dalam kerangka partnership dengan LNGEU, 

tetapi Mitsubishi Corporation dalam presentasinya kepada 

PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi 

Internasional, Tbk justru mencerminkan keinginan untuk 

mengerjakan sendiri proyek tersebut; -------------------------  

32.2.3.2 Mitsubishi tidak setuju dengan kesimpulan ini. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Mitsubishi 

tidak diberitahukan tujuan dari uji tuntas (due diligence) 

yang diminta oleh Medco. Mitsubishi hanya diminta untuk 

melaksanakan kajian terhadap pekerjaan awal LNGI dan 

tidak diberitahukan oleh Medco bahwa itu akan dalam 

konteks kemitraan (partnership); ------------------------------  

32.2.3.3 Terlebih lagi, pada saat itu, Mitsubishi telah siap untuk 

menjadi partner LNGI jika diminta untuk melakukannya 

(presentasi Mitsubishi tertanggal 24 November 2006).; --  

32.2.4 Paragraf 3.3.6(18) LHPL; ------------------------------------------------  

32.2.4.1 Bahwa presentasi Mitsubishi Corporation kepada PT 

Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk mengenai hasil due diligence merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap CA yang ditandatangani sebelum 

melakukan due diligence. ---------------------------------------  

32.2.4.2 Kami tidak setuju dengan kesimpulan tersebut di atas. 

Mitsubishi berpandangan bahwa tidak terdapat 

pelanggaran karena pasti dinyatakan dalam perjanjian 

bahwa Mitsubishi dapat membagi temuannya dengan 
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Pertamina dan Medco, selaku operator dari Blok Senoro, 

yang akan menjadi pemilik dari informasi terkait dari blok 

tersebut dan yang dari awal meminta Mitsubishi untuk 

melaksanakan uji tuntas (due diligence); ---------------------      

32.2.4.3 Dalam hal apapun, Confidentiality Agreement (Perjanjian 

Kerahasiaan) diatur berdasarkan hukum Inggris dan KPPU 

tidak menunjukkan adanya pelanggaran berdasarkan 

hukum Negara tersebut; -----------------------------------------  

32.2.4.4 Lebih lanjut, ada atau tidaknya pelanggaran terhadap 

Confidentiality Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) 

merupakan masalah kontraktual privat antara para pihak 

yang menandatangani dan bukan masalah untuk KPPU; ---  

32.2.5 Paragraf 3.4(3) LHPL 

32.2.5.1 Bahwa penetapan harga gas dilakukan oleh pemerintah 

berdasarkan formula dengan berpedoman pada Japan 

Crude Cocktail (JCC). Formula ini ditentukan berdasarkan 

usulan dari penjual. Pemerintah tidak memiliki formula 

baku sebagai pedoman untuk menetapkan harga gas guna 

memperoleh penerimaan yang maksimal bagi Negara; -----  

32.2.5.2 Kami tidak mengetahui relevansi dari pernyataan factual 

ini yang dikutip oleh KPPU. Akan tetapi kami ingin 

mencatat bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya 

akurat; --------------------------------------------------------------  

32.2.5.3 Ahli Industri Mr. James Ball telah menjelaskan 

sebelumnya relevansi dari Indeks JCC (Affidavit James 

Ball halaman 32 dari versi Bahasa Inggris). Ia 

menjelaskan hal ini lebih lanjut dalam halaman 5 dari 

Tambahan Affidavit James Ball. Sebagian dari 

penjelasannya tercantum di bawah ini:  -----------------------  

"The formula price used for establishing a price for LNG 

delivered into Japan, actually has a history connected 

directly to the Indonesian export projects.  
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Indonesia’s first contracts, its 1973 sales contracts (for 

two projects, one in Arun and one in Bontang which 

started production in 1977), had a formula which had two 

elements, an LNG element which indexed the price to its 

oil price, as set by the Government (Government Selling 

Price or GSP) plus a constant or Shipping element which 

was a formal pass through of its shipping cost. 

   

…After the 1986 oil price collapse, GSPs became 

irrelevant and a different, market-based, index was 

chosen.  All LNG sellers into Asia Pacific markets adopted 

a market price index of oil price.  

The most common has become JCC (Japan Customs 

Cleared) index. This index is the weighted average price 

of all crude oil imports into Japan.  It is an official index 

of actual trades and is published by the Japanese Customs 

authorities each month. It has a very close mathematical 

correlation with other world crude oil prices (e.g. Brent, 

the most widely traded oil price marker).  Indonesian LNG 

contracts are linked to a different basket of traded crude 

oils which have almost the same value, called ICP or 

Indonesian Crude Price. 

This approach to pricing gas is fully reported in the 

public domain and the levels of ICP and JCC are recorded 

and have been published monthly.”  

Terjemahan tidak resmi: 

[Formula Harga yang digunakan untuk menetapkan 

harga LNG yang dikirimkan ke Jepang, sebenarnya 

memiliki sejarah yang berhubungan langsung dengan 

proyek-proyek ekspor Indonesia.   

Kontrak pertama Indonesia, yaitu kontrak penjualan 

tahun 1973 (untuk dua proyek, satu di Arun dan satu di 
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Bontang yang mulai berproduksi pada 1977), memiliki 

rumus yang memiliki dua elemen, elemen LNG yang 

mengindekskan harga untuk harga minyaknya, seperti 

yang ditetapkan oleh Pemerintah (Harga Jual Pemerintah 

atau GSP) ditambah elemen konstan atau Pengiriman 

yang merupakan kelolosan resmi dari biaya 

pengirimannya.  

 

...Setelah jatuhnya harga minyak pada tahun 1986, GSP 

menjadi tidak relevan dan indeks berdasarkan pasar 

(market-based) yang berbeda dipilih. Semua penjual LNG 

ke pasar Asia Pasifik mengadopsi harga indeks pasar 

harga minyak.   

Yang paling umum adalah indeks JCC (Bea Jepang yang 

Diizinkan) indeks. Indeks ini adalah harga rata-rata 

tertimbang untuk seluruh impor minyak mentah ke Jepang. 

Ini adalah indeks resmi perdagangan nyata dan 

diterbitkan oleh otoritas Bea Cukai Jepang setiap 

bulannya. Indeks ini memiliki korelasi matematika yang 

sangat erat dengan harga minyak mentah dunia lainnya 

(Brent misalnya, sebagai penanda harga minyak yang 

diperdagangkan paling luas). Kontrak LNG Indonesia 

dikaitkan dengan basket minyak curah perdagang (traded 

crude oils) yang berbeda dan memiliki nilai yang hampir 

sama, disebut ICP atau Indonesia Crude Price (Harga 

Minyak Mentah Indonesia). 

Pendekatan terhadap harga gas ini dilaporkan 

sepenuhnya dalam ranah publik dan tingkat ICP dan JCC 

dicatat dan telah diterbitkan bulanan.];---------------  
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32.2.6 Paragraf 4(A)(1) LHPL;  --------------------------------------------------  

32.2.6.1 (4)(A) Beauty Contest didesain untuk menunjuk 

Mitsubishi Corporation sebagai partner dan pembeli gas 

dari Blok Matindok dan Blok Senoro; ------------------------   

32.2.6.2 Paragraf 4(A)(1) LHPL adalah tidak benar karena 

Beauty Contest tidak  “dilaksanakan dengan tujuan 

menunjuk Mitsubishi sebagai mitra (partner) dan pembeli 

gas”. Melainkan Beauty Contest dilaksanakan untuk 

mencari partner terbaik yang ada bagi Pertamina dan 

Medco untuk melaksanakan aktivitas hilir atas lahan 

Senoro dan Matindok. Melalui proses seleksi yang dikenal 

sebagai Beauty Contest inilah, Pertamina dan Medco 

secara bersama-sama memutuskan bahwa partner terbaik 

yang ada bagi mereka adalah Mitsubishi. Keputusan 

tersebut didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh 

Pertamina dan Medco sendiri; ----------------------------------   

32.2.6.3 Perlu ditekankan sekali lagi bahwa Pertamina dan 

Medco tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

Beauty Contest. Mereka tidak memiliki kewajiban 

kepada LNGEU (yang Exclusivity Agreement-nya telah 

berakhir) ataupun kepada pihak lain manapun; --------  

32.2.6.4 Pertamina dan Medco dapat saja menunjuk 

Mitsubishi secara langsung sebagai partner jika 

mereka menginginkan hal tersebut sejak awal. Hal 

tersebut adalah wajar berdasarkan praktek di industri ini – 

sebagai contoh, Inpex Corporation yang merupakan 

operator tunggal dari Blok Masela dekat Maluku baru-baru 

saja menunjuk PT EMP Energy secara langsung (tanpa 

adanya proses seleksi) untuk secara bersama-sama 

mengoperasikan Blok Masela. Salinan artikel koran atas 

hal ini terlampir sebagai Lampiran 9. ; ----------------------  
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32.2.6.5 Oleh karena itu, fakta bahwa Pertamina dan Medco 

melaksanakan Beauty Contest merupakan bukti atas 

niat Pertamina dan Medco untuk mencari partner 

terbaik yang ada dan bukan untuk mengasumsikan 

bahwa Mitsubishi adalah perusahaan tersebut; ---------  

32.2.6.6 KPPU tidak dapat mengasumsikan secara terbalik bahwa 

karena Mitsubishi menang maka pasti terdapat adanya 

niatan untuk memilih Mitsubishi dari awal, tanpa adanya 

suatu bukti pendukung; ------------------------------------------  

32.2.6.7 Sebagai tambahan, KPPU tampaknya telah salah mengerti 

skema yang dipertimbangkan dalam Beauty Contest; ------  

32.2.6.8 Berdasarkan skema kemitraan (partnership scheme) 

dalam Beauty Contest, partner potensial tidak  akan 

menjadi pembeli gas; --------------------------------------------  

32.2.6.9 Melainkan, pembeli gas akan merupakan perusahaan 

patungan (joint venture) hilir antara partner potensial 

dengan Pertamina dan Medco (selaku operator dari blok) 

(Surat Pertamina tertanggal 8 September 2006 yang 

mencantumkan revisi TOR: lihat Bagian II dari revisi 

TOR). --------------------------------------------------------------  

32.2.6.10 Penjual gas adalah para operator dan BPMigas untuk 

kepentingan rakyat Indonesia. ----------------------------------  

32.2.6.11 Skema yang dinyatakan dalam revisi TOR diilustrasikan 

dengan bagan berikut. -------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 
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32.2.6.12 Oleh karena itu, adalah tidak benar jika dikatakan bahwa 

Pertamina dan Medco mencari partner dan pembeli gas. 

Pertamina dan Medco hanya mencari partner untuk 

membentuk perusahaan patungan, dimana perusahaan 

patungan tersebut akan menjadi pembeli gas; ----------------  

32.2.6.13 Sebagai tambahan, perlu disampaikan bahwa baik TOR 

pertama (Surat Pertamina tertanggal 1 September 2006 

melampirkan TOR: Slide 4  dari TOR) maupun revisi 

TOR (Surat Pertamina tertanggal 8 September 2006: 

halaman 4 dari revisi TOR) mensyaratkan adanya 

partner potensial yang memiliki kemampuan untuk 

menjadi swing buyer atau standby offtaker. Persyaratan 

 
 

DOWNSTREAM JOINT VENTURE 
COMPANY  

Pertamina Medco Partner 

 
 
 

UPSTREAM PARTIES 

Pertamina 
(Matindok 
operator) 

JOB Pertamina-
Medco (Senoro 

operator) 

BPMigas 
(on behalf of the 

Government)  

Sale of raw gas to Downstream 
JV under a Gas Sale 

Processed gas 
(LNG) purchaser Partner  

Swing buyer / standby 
offtaker of excess LNG  
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tersebut tidak diperkenalkan hanya pada tahap terakhir, 

melainkan telah diberitahukan sejak awal. Dengan kata 

lain, seluruh peserta telah memahami bahwa sejak awal 

partner yang akan terpilih diharapkan untuk menjadi swing 

buyer/standby offtaker, yang juga dikenal sebagai pembeli 

pilihan terakhir. Pentingnya dari persyaratan ini dijelaskan 

dalam Affidavit James Ball, Affidavit Ibu Adi Nugroho 

dan Tanggapan Tertulis Pertama; ------------------------------  

32.2.6.14 Pembicaraan yang terjadi sebelum tanggal 1 September 

2006, yakni sebelum pengumuman dari Beauty Contest, 

antara Mitubishi, Medco dan Pertamina, bukanlah 

merupakan diskusi terkait dengan Beauty Contest yang 

pada saat itu belum diumumkan. Oleh karena itu, mereka 

tidak dapat dikatakan memberikan keuntungan bagi 

Mitsubishi, karena Mitsubishi tidak mengetahui apa yang 

hendak dilakukan oleh Medco dan Pertamina. Mitsubishi 

tidak memiliki peranan dalam menentukan kriteria dari 

Beauty Contest dan tidak terdapat bukti yang dapat 

menunjukkan sebaliknya; ---------------------------------------  

32.2.6.15 Mitsubishi tidak mendiskusikan TOR dalam pertemuan 

tanggal 4 September 2006. Mitsubishi tidak menyadari 

niatan dari presentasi tersebut. Sama sekali tidak terdapat 

bukti yang mendukung penemuan KPPU bahwa tujuan 

dari pertemuan tersebut adalah “menilai TOR dan melihat 

kesiapan Mitsubishi Corporation”. Lebih lanjut, 

Mitsubishi bukanlah satu-satunya yang memberikan 

presentasi kepada Pertamina dan Medco pada saat itu. 

Itochu juga memberikan presentasi pada saat itu; -----------  

32.2.6.16 Mr. Takuji Konzo dari Mitsubishi menyatakan sekali lagi 

dalam sesi dengan KPPU pada tanggal 15 November 2010 

bahwa Mitsubishi tidak mempresentasikan TOR pada 
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tanggal 4 September 2006 melainkan hanya 

menyampaikan kemampuan-kemampuan dari Mitsubishi;  

32.2.6.17 Oleh karena itu, Mitsubishi memiliki kesempatan dan 

waktu yang sama dengan pihak-pihak lainnya, karena 

Mitsubishi baru mengetahui kriteria yang ditetapkan 

dalam Beauty Contest pada saat menerima surat tanggal 1 

September dan 8 September 2006. Tidak terdapat bukti 

yang menunjukkan adanya perlakuan khusus diberikan 

kepada Mitsubishi selama periode Beauty Contest; ---------  

32.2.7 Paragraf 4(A)(2) LHPL;  --------------------------------------------------  

32.2.7.1 (4)(A)(2) … TOR tidak menunjukkan kepastian dalam 

memilih partner dan sejak awal PT Pertamina (Persero) 

PT Medco Energi Internasional, Tbk telah mengarahkan 

pemenang beauty contest adalah Mitsubishi Corporation; -   

32.2.7.2 Paragraf 4(A)(2) LHPL adalah tidak benar karena 

kriteria yang dikenal sebagai terms of reference adalah 

pasti dan tidak ditujukan untuk menunjuk Mitsubishi 

sebagai pemenang. Kriteria tersebut ditujukan untuk 

mencari partner terbaik yang ada bagi Pertamina dan 

Medco; -------------------------------------------------------------  

32.2.7.3 Dari sudut pandang Mitsubishi, sebagai pemain yang 

mapan di industri tersebut, kriteria yang digunakan oleh 

Pertamina dan Medco adalah cukup jelas dan pasti 

bertujuan untuk mempersiapkan proposal yang responsive. 

Bahwa seluruh pemain di industri tersebut yang menerima 

TOR dan tertarik dengan Proyek Donggi Senoro mampu 

untuk menyampaikan proposal yang responsif merupakan 

bukti kejelasan dan kepastian dari cakupan kriteria. Hal ini 

didukung oleh kesaksian Affidavit James Ball: --------------  

"These [TOR] give sufficient information to allow the 

bidders to demonstrate what they have to offer and do not 

appear calculated to discriminate in favour of any party. 
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Opportunity was given during the process to clarify the 

conditions and to clarify the bids after they had been 

received" (Affidavit James Ball, halaman 41 paragraf 4, 

versi bahasa Inggris). 

Terjamahan tidak resmi: 

[TOR tersebut memberikan informasi memadai yang 

memungkinkan para penawar untuk menunjukkan apa 

yang harus mereka tawarkan dan tidak nampak 

melakukan penghitungan dengan tujuan mendiskriminasi 

pihak manapun. Kesempatan diberikan untuk 

mengklarifikasikan persyaratan-persyaratan dan 

penawaran-penawaran setelah mereka diterima dalam 

proses tersebut.];------------------------------------------  

32.2.7.4 Ahli industri Mr. James Ball mengkaji laporan-

laporan tersebut (yakni LDP (Laporan Dugaan 

Pelanggaran) dan LHPP (Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan) karena Mitsubishi tidak memiliki akses 

untuk dokumen lain selain yang diberikannya kepada 

KPPU dan apa yang KPPU sediakan. Berdasarkan 

laporan-laporan KPPU tersebut, Mr. James Ball 

menyimpulkan bahwa Beauty Contest merupakan 

proses yang adil; ------------------------------------------------  

32.2.7.5 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pertamina dan 

Medco dapat saja menunjuk secara langsung Mitsubishi 

sebagai partner, dengan cara yang sama saat mereka 

menunjuk LNGI sebagai pembeli gas pada awal 2005. 

Oleh karena itu, adalah tidak logis jika 

mengasumsikan bahwa Pertamina dan Medco akan 

melakukan tambahan masalah dan biaya untuk 

melaksanakan Beauty Contest serta menunjuk 

evaluator dari pihak ketiga seperti PWC dan White 

and Case hanya untuk menunjuk Mitsubishi, jika 
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mereka dapat melakukan penunjukan langsung 

tersebut dari awal. Tujuan dari Beauty Contest adalah 

jelas untuk memberikan kepuasan bagi diri mereka 

sendiri bahwa mereka akan mendapatkan partner 

terbaik yang ada melalui proses seleksi; -------------------  

32.2.8 (2)(a) Adanya perbedaan penilaian dari Tim PT Pertamina (Persero) 

dan Tim PT Medco Energi Internasional, Tbk yang didasarkan pada 

TOR yang sama; -------------------------------------------------------------  

32.2.8.1 Pernyataan ini merupakan pernyataan yang menyesatkan 

karena menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kriteria 

penilaian yang digunakan terhadap proposal penawar yang 

berbeda, hal itu adalah tidak benar. Apa yang terjadi 

adalah Pertamina mengaplikasikan metode Lolos/Gagal 

(Pass/Fail) sementara Medco menerapkan metode 

penilaian (grading method). Metode Lolos/Gagal 

(Pass/Fail) diaplikasikan Pertamina dengan menggunakan 

kriteria yang sama untuk seluruh proposals. Metode 

penilaian (grading method) diterapkan oleh Medco 

(termasuk oleh konsultannya, PWC) dengan menggunakan 

kriteria yang sama terhadap seluruh proposal. Oleh 

karena itu, tidak terdapat diskriminasi karena kedua 

metode tersebut diaplikasikan secara sama kepada 

seluruh proposal. Proposal yang tercantum dalam 

daftar proposal yang lolos milik Pertamina dan Medco 

merupakan proposal yang lolos ke tahap seleksi 

berikutnya. Dua proposal yang nampak pada daftar 

Pertamina dan Medco adalah proposal Mitsubishi dan 

Mitsui. ------------------------------------------- ------------------  

32.2.8.2 Keadilan dari proses ini ditegaskan oleh ahli industri Mr. 

James Ball dalam Affidavit James Ball: ----------------------  

"The two strongest candidates across the two evaluations, 

Mitsubishi and Mitsui were shortlisted following further 
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evaluation by a joint team. These candidates were clearly 

the most qualified contenders by the standards required at 

the beginning of the process" (Affidavit James Ball, 

halaman 41 paragraf 7, versi bahasa Inggris). 

Terjemahan tidak resmi: 

[Dua calon terkuat yang telah melewati kedua evaluasi 

tersebut, Mitsubishi dan Mitsui dimasukkan ke dalam 

daftar pilih dan akan diikuti dengan evaluasi lebih lanjut 

oleh sebuah tim gabungan. Kedua calon tersebut jelas-

jelas pesaing yang paling layak menurut standar yang 

diperlukan pada awal proses.];-------------------------  

32.2.8.3 Mr. James Ball, dalam affidavit yang sama, juga 

menjelaskan mengapa Pertamina dan Medco 

menggunakan metode evaluasi yang berbeda: ---------------  

"We believe that screening criteria used by Pertamina to 

evaluate the bids were reasonable and fit for purpose... 

 

Unlike Pertamina, Medco does not itself have LNG 

experience. It did however carry out a separate evaluation 

of the bidders. It appears to have asked PriceWaterhouse 

Coopers (PWC) to carry out the evaluation, although 

PWC itself does not have known LNG expertise. The 

evaluation tries to adopt a more quantitative approach by 

scoring and weighting a number of factors. This 

evaluation gives high weighting to the bidders’ proposals 

for LNG development, which at this early stage were 

largely indicative and certainly not based on any 

engineering study, and less to “current standing" 

(Affidavit James Ball halaman 41 dari versi bahasa 

Inggris). 

Terjemahan tidak resmi: 
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[Kami yakin bahwa kriteria penilaian yang dipakai oleh 

Pertamina untuk mengevaluasi penawaran adalah pantas 

dan sesuai dengan tujuan...  

Berbeda dengan Pertamina, Medco tidak memiliki 

pengalaman dalam bidang LNG. Medco melaksanakan 

evaluasi terhadap para penawar secara terpisah. Medco 

meminta Price Waterhouse Coopers (PWC) untuk 

mengadakan evaluasi, walaupun PWC sendiri pun tidak 

memiliki keahlian dalam bidang LNG. Evaluasi tersebut 

mencoba mengadopsi pendekatan yang lebih kuantitatif 

dengan cara menilai dan mempertimbangkan beberapa 

faktor. Evaluasi ini lebih menitikberatkan pada proposal 

para penawar atas pengembangan LNG, yang pada 

tahapan awal ini bersifat sangat indikatif dan tentu saja 

tidak berdasarkan pada telaah rekayasa manapun, dan 

hanya sedikit menampilkan “keadaan termutakhir”.];----- 

32.2.8.4 Intinya adalah penggunaan dua metode evaluasi yang 

berbeda hanyalah merupakan cerminan perbedaan 

pengalaman antara kedua operator. Hal itu tidak 

menyebabkan evaluasi TOR menjadi tidak jelas, sepanjang 

metode evaluasi diaplikasikan secara sama terhadap 

seluruh proposal. Bukti-bukti menunjukkan bahwa 

metode-metode tersebut diaplikasikan oleh Pertamina dan 

Medco (termasuk konsultan netral dari Medco) secara 

sama terhadap seluruh proposal; -------------------------------  

32.2.9 (2)(a) ... Ketidakpastian dalam sistem penilaian ini terlihat pada 

TOR yang tidak memuat sistem penilaian sehingga timbul 

perbedaan penilaian. --------------------------------------------------------   

32.2.9.1 Pernyataan tersebut di atas adalah tidak benar, karena 

TOR itu sendiri mengandung daftar kriteria yang atasnya 

proposal-proposal dinilai. Hal ini dijelaskan dalam TOR 

yang menyatakan bahwa: ---------------------------------------  
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"... the Potential Partner is requested to provide proposal 

to participatein DownstreamLNG business for the Donggi 

Senoro LNG Project as per this TOR which contains a 

brief description of the minimum requirement of the 

proposal.” 

Terjemahan tidak resmi: 

[Calon Mitra diminta untuk memberikan proposal untuk 

berpartisipasi dalam Usaha LNG Hilir untuk Proyek LNG 

Donggi Senoro sesuai dengan TOR ini yang berisikan 

uraian singkat tentang persyaratan minimum proposal.]      

32.2.9.2 Sangat jelas dari kalimat di atas (surat Pertamina tanggal 

8 September 2006, TOR halaman 1) bahwa proposal 

harus paling tidak memenuhi TOR. Setiap orang yang 

wajar yang membaca kalimat di atas akan mengetahui 

bahwa apabila salah satu persyaratan dalam TOR tidak 

terpenuhi, Pertamina dan Medco akan berhak untuk 

menolak proposalnya; -------------------------------------------  

32.2.9.3 Oleh karena itu, TOR itu sendiri merupakan suatu 

bentuk system penilaian, yaitu penilaian berdasarkan 

rujukan terhadap persyaratan-persyaratan yang 

ditetapkan di dalamnya karena berfungsi sebagai 

rintangan minimum yang harus dapat dilalui oleh 

calon mitra. -------------------------------------------------------  

32.2.10 (2)(b) TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkan dalam 

menggugurkan peserta.; ----------------------------------------------------  

32.2.10.1 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, TOR telah jelas dan 

pengguguran peserta diuraikan dengan jelas dalam TOR 

itu sendiri dengan menyatakan bahwa persyaratan dalam 

TOR adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi 

dalam proposal. Kegagalan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akan memberikan hak kepada Pertamina dan 

Medco hak untuk menolak proposal tersebut.  ---------------  
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32.2.11 (2)(b) ... PT Pertamina (Persero) yang disetujui oleh PT Medco 

Energi Internasional, Tbk menggugurkan konsorsium LNG 

EU/Osaka Gas/Golar serta LNG Japan Corporation dengan alasan 

yang tidak terdapat dalam TOR; ------------------------------------------  

32.2.11.1 Sebagaimana dijelaskan dalam paragrapf 32.2.16.6 dan 

32.2.16.7 di bawah ini, Konsorsium LNGEU gugur 

karena tidak memenuhi persyaratan peringkat BBB+ 

sebagaimana diminta oleh Pertamina, oleh karena itu 

pihaknya “gagal” dan tidak masuk dalam shortlist. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan persyaratan TOR; ------------------   

32.2.11.2 Terkait dengan LNG Japan Corporation, pihaknya 

digugurkan karena tidak dimasukkan dalam shortlist oleh 

Medco meskipun dimasukkan dalam shortlist oleh 

Pertamina. Hal ini sesuai dengan TOR yang mensyaratkan 

para peserta untuk disetujui oleh kedua operator dari dua 

lapangan tersebut; ------------------------------------------------   

32.2.12 (2)(c) PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk meminta persyaratan binding kepada Mitsui dan Mitsubishi 

Corporation setelah dilakukan presentasi keduanya dimana 

berdasarkan presentasi tersebut, proposal Mitsui lebih baik 

dibandingkan proposal Mitsubihi Corporation. Akibat permintaan 

ini yang tanpa melalui proses negosiasi sebagaimana dalam jadwal 

beauty contest merupakan upaya untuk memenangkan Mitsubishi 

Corporation; ------------------------------------------------------------------  

32.2.12.1 Telah dijelaskan oleh ahli industri Mr. James Ball bahwa 

pengajuan persyaratan binding adalah tepat dan 

merupakan hal yang baik: ---------------------------------------  

"This was a reasonable request to reduce project risk. The 

requests for a completion guarantee and an offtake 

guarantee were demanding but not unrealistic. The 

bidders were asked for a firm LNG price and a firm 

processing fee through the LNG plant. We do not believe 
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that these last two were very realistic requests at the early 

stage of project development. In the first case both bidders 

gave a wide range of possible LNG price and in the 

second they both offered example fees at the three 

representative capital costs indicating the rate of return 

that they would accept. This provided a fair basis for 

comparison. None of the conditions required appear to us 

to be designed to favour either Mitsui or Mitsubishi" 

(Affidavit James Ball halaman 43 dari versi Bahasa 

Inggris). 

Terjemahan tidak resmi: 

[Itu adalah permintaan yang wajar dalam rangka 

mengurangi resiko proyek. Permintaan atas sebuah 

jaminan akhir dan jaminan offtake memang tampak sulit 

dan menuntut, tetapi bukan berarti tidak realistis. Para 

penawar diminta memberikan harga LNG yang tetap dan 

biaya pemrosesan yang tetap pula pada kilang LNG 

tersebut. Kami tidak percaya bahwa dua hal ini adalah 

permintaan yang sangat realistis pada tahap awal 

pengembangan proyek. Pada kasus pertama, kedua 

penawar memberikan sejumlah kemungkinan harga LNG 

dan pada kasus kedua, mereka menawarkan biaya-biaya 

contoh pada tiga biaya modal representatif yang 

menunjukkan tingkatan pengembalian yang akan mereka 

terima. Hal tersebut menyediakan basis yang adil untuk 

melakukan perbandingan. Tak satupun persyaratan 

nampak pada kami sebagai persyaratan yang dirancang 

untuk memberikan keuntungan bagi Mitsui maupun 

Mitsubishi.]:------------------------------------------------------- 

32.2.12.2 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Mitsubishi tidak 

memiliki peran apa pun dalam menetapkan kriteria Beauty 

Contest. Oleh karena itu, Mitsubishi tidak mengetahui 
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alasan mengapa persyaratan tersebut diajukan pada saat 

itu.; -----------------------------------------------------------------  

32.2.12.3 Ketika persyaratan tersebut diajukan, Mitsubishi 

menggunakan upaya terbaiknya untuk mengakomodasi 

persyaratan tersebut. Kemampuan Mitsui untuk 

melakukan akomodasi yang sama ada di luar kendali 

Mitsubishi; --------------------------------------------------------   

32.2.13 Paragraf 4(A)(3) LHPL;  -------------------------------------------------  

32.2.13.1 (4)(A)(3) Bahwa beauty contest dirancang untuk 

memenangkan Mitsubishi Corporation sebagai upaya 

untuk menyingkirkan peran LNGEU; -------------------------  

32.2.13.2 Paragraf 4(A)(3) LHPL tidak benar  karena Beauty 

Contest, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dirancang 

untuk menemukan mitra terbaik untuk Pertamina dan 

Medco. Ketidakmampuan LNGI/LNGEU untuk 

menemukan mitra yang sesuai dengan keinginan 

Pertamina merupakan alasan penggugurannya dalam 

babak pertama Beauty Contest; --------------------------------  

32.2.13.3 Terdapat dua fakta terkait yang menunjukkan kesalahan 

analisis KPPU:  ---------------------------------------------------  

a. Pertama, setelah berakhirnya Exclusivity Agreement 

di bulan September 2005, Pertamina dan Medco tidak 

lagi memiliki kewajiban terhadap LNGI/LNGEU. 

Pihaknya tidak berkewajiban untuk melibatkan 

LNGI/LNGEU dengan cara apa pun. Setiap hubungan 

dengan LNGI/LNGEU tidak memiliki akibat hukum. 

LNGI/LNGEU harusnya menyadari hal ini 

sebagaimana pihaknya terus berupaya agar Pertamina 

dan Medco menandatangani beberapa bentuk 

perjanjian. Apabila Pertamina dan Medco memiliki 

suatu kewajiban kepada LNGI/LNGEU, 

LNGI/LNGEU tidak perlu melakukan hal tersebut. 
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Pihaknya dapat hanya mengandalkan Exclusivity 

Agreement. ;--------------------------------------------------  

b. Kedua, sebagaimana dijelaskan sebelumnya (paragraf 

21.1 dan 22.3 di atas), karena Pertamina dan Medco 

tidak memiliki kewajiban apa pun untuk melakukan 

proses seleksi dengan bentuk apa pun, apabila 

bermaksud untuk menunjuk Mitsubishi, pihaknya 

dapat dan akan langsung melakukan hal tersebut;------ 

c. Fakta pertama, beserta yang kedua, dengan jelas 

menyimpulkan bahwa Beauty Contest tidak mungkin 

dirancang untuk menggugurkan LNGI/LNGEU atau 

untuk menyatakan Mitsubishi sebagai pemenang. 

Kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa Beauty 

Contest dirancang untuk memilih mitra yang terbaik 

untuk Pertamina dan Medco;------------------------------   

32.2.14 (3)(a) Proyek LNG di Sulawesi dirancang untuk membantu 

shortfall Bontang dimana PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi 

Corporation memiliki kepentingan di LNG Bontang; ------------------  

32.2.14.1 Apakah proyek LNG tersebut dirancang untuk membantu 

shortfall Bontang ataupun tidak merupakan hal yang tidak 

relevan. Tujuan utama dari Proyek Donggi Senoro, 

sepengetahuan Mitsubishi, adalah untuk monetisasi gas di 

kedua ladang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

penjualan gas yang telah diproses (LNG) kepada pembeli 

baru atau dengan cara penjualan kepada pembeli dari 

ladang Bontang. Oleh karena itu, tidak ada kaitan antara 

masalah shortfall Bontang dan Proyek Donggi Senoro. 

Tanpa memperhatikan shortfall Bontang, gas dari kedua 

lapangan tersebut (Matindok dan Senoro) tetap harus 

dimonetisasi. ; -----------------------------------------------------  

32.2.14.2 Pernyataan tersebut juga menyesatkan dan tidak tepat 

karena pernyataan tersebut mengesankan bahwa Mitsubihi 



         
 

halaman 187 dari 245 
 
 

memiliki kepentingan dalam LNG Bontang dan dengan 

demikian memiliki kepentingan dalam shortfall Bontang. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Surat HBT 

tertanggal 9 Juli 2010, paragraf 25.2), kepentingan 

Mitsubishi dalam Bontang terbatas hanya pada perannya 

sebagai lead financial arranger di antara para trading 

house Jepang (seperti Mitsui, Itochu, Marubeni dan 

Sojitz/Sumitomo (perusahaan-perusahaan induk dari LNG 

Japan)) untuk wali amanatnya. Sebagai lead financial 

arranger, Mitsubishi tidak memiliki peran apa pun dalam 

kegiatan hulu atau hilir di Bontang. Dengan kata lain, 

setiap kekurangan dalam volume LNG di lapangan 

Bontang tidak akan menyebabkan kerugian atau 

manfaat langsung bagi Mitsubishi. ; ------------------------  

32.2.14.3 Poin di atas sebaiknya dijelaskan dengan menggunakan 

bagan di bawah ini yang diambil dari Slide 52 presentasi 

Mitsubishi pada tanggal 7 Februari 2006: ------------------  
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32.2.14.4 Dari bagan tersebut di atas, jelas bahwa Mitsubishi jauh 

dari pengoperasian langsung lapangan Bontang. Shortfall 

akan berdampak pada para penjual dan pembeli gas tetapi 

pasti tidak berdampak pada para pemberi pinjaman yang 

telah memberikan pembiayaan. Mitsubishi hanyalah satu 

dari para pemberi pinjaman tersebut; --------------------------  

32.2.14.5 Oleh karena itu, Mitsubishi bagaimanapun tidak 

terpengaruh oleh shortfall di Bontang ketika pihaknya 

menyatakan minatnya pada Proyek Donggi Senoro; --------   

32.2.15 (3)(b) Rapat antara PT Pertamina E&P, PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi, LNGI dan PT Maleo pada tanggal 28 November 2005 

menyepakati hal-hal mendasar tentang proyek gas di lapangan 

Senoro termasuk untuk membantu shortfall di Bontang. Namun hal 

ini tidak jelas kelanjutannya meskipun LNGI terus melakukan 

kegiatan-kegiatan terkait kesepakatan ini. Masuknya Mitsubishi 

Corporation melalui due diligence mempengaruhi PT Pertamina 
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(Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk terhadap 

kelanjutan proyek ini dengan LNGI. Hal ini tercermin dari tidak 

adanya tanggapan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Medco 

Energi Internasional Tbk terkait dengan proposal Mitsubishi 

Corporation yang memasukkan LNGEU sebagai calon partner;-----  

32.2.15.1 Mitsubishi tidak mengetahui rapat apa pun antara kedua 

badan tersebut. Akan tetapi, dicatat bahwa rapat tersebut 

terjadi pada tanggal 28 November 2005; ---------------------  

32.2.15.2 Pada tanggal tersebut, Exclusivity Agreement telah 

berakhir dan Pertamina dan Medco tidak lagi memiliki 

kewajiban hukum apa pun terhadap LNGI/LNGEU atau 

PT Maleo. Apabila mereka tidak memiliki kewajiban 

hukum, maka mereka tidak memiliki kewajiban untuk 

melakukan tindak lanjut tentang hal apa pun dengan 

LNGI/LNGEU atau PT Maleo; --------------------------------  

32.2.15.3 Lebih penting lagi, tindakan apa pun yang diambil oleh 

Pertamina dan Medco untuk mengidentifikasi konsep dan 

partner yang paling efektif, dan apa pun keputusan yang 

diambil Pertamina dan Medco, berada di luar kendali 

Mitsubishi; --------------------------------------------------------  

32.2.16 (3)(c) Undangan kepada LNGEU untuk mengikuti beauty contest 

merupakan upaya menyingkirkan LNGEU karena dari sisi 

persyaratan, LNGEU tidak memenuhi persyaratan pengalaman 

karena perusahaan ini baru didirikan untuk memenuhi Exclusivity 

Agreement. Meskipun berkonsorsium, namun PT Pertamina 

(Persero) menolak anggota konsorsiumnya dengan alasan yang 

tidak terdapat dalam TOR; -------------------------------------------------  

32.2.16.1 Pernyataan tersebut di atas adalah salah dan bertentangan 

dengan fakta-fakta berdasarkan tiga alasan. Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, kriteria Beauty Contest dalam 

TOR ditetapkan untuk menemukan partner yang paling 

sesuai untuk Pertamina dan Medco; ---------------------------  
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32.2.16.2 Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa Pertamina dan Medco 

tidak perlu untuk mengambil semua langkah ekstra ini 

apabila mereka ingin menunjuk Mitsubishi – mereka 

berhak penuh untuk melakukan hal tersebut dan menunjuk 

Mitsubishi secara langsung (lihat penjelasan kami 

sebelumnya dalam paragraf 4, 21.1 dan 22.3). Oleh karena 

itu, mereka pasti mengadakan Beauty Contest, dengan 

menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam TOR, untuk 

mendapatkan partner yang paling sesuai; ---------------------  

32.2.16.3 Adalah tidak relevan bahwa LNGEU hanya didirikan 

untuk memenuhi Exclusivity Agreement. LNGEU dapat 

mengandalkan pengalaman perusahaan-perusahaan 

induknya, LNGI, dan para partner konsortiumnya. 

Sebagaimana dilaporkan dalam LDP KPPU, LNGI 

terafiliasi dengan LNGL, suatu pelaku industri LNG dari 

Australia dan PT Maleo Energi Utama, yang juga dimiliki 

oleh pemilik PT Banggai Sentral Sulawesi yang dahulu 

memberikan jasa kepada Union Texas (operator blok 

Senoro sebelumnya); ---------------------------------------------  

32.2.16.4 LNGL dalam siaran persnya sendiri tertanggal 12 

Desember 2006 membanggakan kemampuannya, dengan 

menyatakan bahwa pihaknya memiliki: -----------------------  

“proven track record in project development and 

financing, proven LNG technology and EPC contractor 

(and high Indonesian content).” Terjemahan tidak resmi: 

[rekam jejak yang terbukti dalam pengembangan dan 

pembiayaan proyek, teknologi LNG dan kontraktor EPC 

yang terbukti (dan kandungan Indonesia yang tinggi).]. 

Salinan dari siaran pers LNGL terlampir sebagai 

Lampiran 10. ;--------------------------------------------  
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32.2.16.5 Tidak ada alasan bagi LNGEU untuk tidak mengandalkan 

pengalaman para pemiliknya atau para anggota 

konsorsiumnya, Osaka Gas dan Golar; ------------------------   

32.2.16.6 Kedua, tidak benar untuk menyatakan bahwa LNGI 

memiliki konsorsium yang memenuhi persyaratan TOR. 

Konsorsium LNGI dengan Golar dan Osaka Gas 

sebenarnya gagal memenuhi sedikitnya dua syarat 

berdasarkan TOR. Sebagaimana dijelaskan dalam LDP 

KPPU, LNGI tidak dapat memberikan pernyataan oleh 

para anggota konsorsium bahwa mereka bersedia 

menerima kewajiban (apabila ditunjuk sebagai partner) 

secara bersama-sama dan sendiri-sendiri ((LDP KPPU 

paragraf 55(a)). Sebaliknya, surat Osaka Gas dengan 

jelas menyatakan bahwa komitmennya terhadap 

konsorsium tidak mengikat dan hanya bertanggung 

jawab sendiri-sendiri.. Hal ini berarti bahwa 

LNGI/LNGEU pada kenyataannya gagal untuk 

memenuhi persyaratan TOR dalam dua hal: -----------------  

a. Pertama, TOR mensyaratkan "sebuah pernyataan 

definitif  tentang batasan-batasan kewajiban untuk 

masing-masing pihak dalam konsorsium." Osaka Gas 

sebagai salah satu anggota konsorsium tidak 

memberikan pernyataan definitif tetapi hanya 

memberikan pernyataan bersyarat sebagaimana surat 

Osaka Gas kepada LNGEU menyatakan bahwa 

pihaknya tidak ingin mengikat dirinya sampai terdapat 

perjanjian definitive tentang jual beli gas (LDP KPPU 

paragraf 55(a);---------------------------------------------- 

b. Kedua, TOR mensyaratkan calon partner untuk 

memiliki peringkat minimum BBB+. Akan tetapi, 

sebagaimana ditunjukkan oleh table Pertamina yang 

terdapat dalam LDP KPPU paragraf 55(a), peringkat 
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financial AAA- dimiliki oleh Osaka Gas dan bukan 

LNGI/LNGEU. Tanpa komitmen yang mengikat dari 

Osaka Gas, hal ini berarti bahwa Pertamina dan 

Medco tidak dapat mengandalkan peringkat tersebut 

(apabila Osaka Gas tidak menerima perjanjian jual 

beli gas tersebut, pihaknya dapat keluar dari 

konsorsium dan meninggalkan Pertamina dengan 

LNGI/LNGI yang tidak memiliki peringkat kredit 

yang memuaskan). LNGI/LNGEU tidak dapat 

mengandalkan para peringkat tersebut dan hal ini 

berarti bahwa LNGI/LNGEU telah gagal dalam 

memberikan peringkat finansial minimum BBB+ yang 

diwajibkan oleh TOR. Perlu ditekankan bahwa hal 

tersebut juga merupakan syarat tangguh (condition 

precedent) berdasarkan Exclusivity Agreement yang 

tidak dapat dipenuhi oleh LNGI/LNGEU (LDP KPPU 

paragraf 27);-------------------------------------------------  

32.2.16.7 Oleh karena itu, Pertamina berhak menetapkan bahwa 

LNGEU “gugur” karena tidak memenuhi peringkat 

finansial minimum BBB+ yang disyaratkan berdasarkan 

TOR. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya (paragraf 22.8 

di atas), kegagalan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

akan memberikan hak kepada Pertamina atau Medco 

untuk tidak menerima proposal tersebut; ---------------------  

32.2.16.8 Ketiga, adalah tidak benar untuk menyatakan bahwa 

Pertamina menggugurkan LNGI/LNGEU atas dasar alasan 

yang tidak terdapat dalam TOR. Sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya di atas, Pertamina jelas-jelas “menggugurkan” 

LNGI/LNGEU karena gagal memenuhi salah satu 

persyaratan dalam TOR; ----------------------------------------  
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32.2.17 Paragraf 4(A)(4) LHPL tidak benar karena fakta shortfall 

Bontang merupakan pengetahuan umum dan bukan hanya diketahui 

oleh Mitsubishi saja; --------------------------------------------------------  

32.2.18 (4)(a) Sejak due diligence sampai beauty contest telah 

menempatkan masalah shortfall dalam pengelolaan proyek LNG di 

Sulawesi. Dan hal ini juga disadari oleh Mitsubishi Corporation 

dengan selalu menyampaikan proposalnya berkaitan dengan 

shortfall di Bontang. Informasi hal ini yang tidak dimiliki oleh 

peserta lain; -------------------------------------------------------------------  

32.2.18.1 Sebagaimana dijelaskan dalam Tambahan Affidavit James 

Ball, shortfall Bontang telah diketahui oleh industri dan 

bukan merupakan fakta yang hanya diketahui oleh 

Mitsubishi saja. (Tambahan Affidavit James Ball 

halaman 1 sampai 3 dari versi Bahasa Inggris). Sebagai 

bukti, Mr. James Ball mengutip publikasi di industri 

(Lampiran pada Tambahan Affidavit James Ball) antara 

lain: -----------------------------------------------------------------  

a. Gas Matters Agustus 2005: “Indonesia – What 

plagues the gas industry?”;--------------------------------  

b. Gas Matters Desember 2005: “Pertamina cuts LNG 

exports.” ;-----------------------------------------------------  

32.2.18.2 Ahli industri Mr. James Ball menjelaskan industri migas 

mengetahui bahwa:  ----------------------------------------------  

“ in the period 2005-6, Indonesia was severely defaulting 

on the delivery of some of its annual contracted volumes, 

notably PT Badak at Bontang, citing upstream gas supply 

as the main reason.  This damaged its reputation as a 

LNG supplier and led to its long term capability to be a 

reliable supplier being questioned” (Tambahan Affidavit 

James Ball halaman 3, paragraf 2 dari versi Bahasa 

Inggris).;  

Terjemahan tidak resmi: 
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[pada periode 2005-6, Indonesia melakukan kelalaian 

yang sangat fatal pada saat penyerahan sebagian volume 

kontrak tahunannya, khususnya PT. Badak di Bontang, 

dengan menjadikan pasokan gas hulu sebagai alasan 

utama. Hal ini merusak reputasinya sebagai pemasok 

LNG dan menyebabkan kemampuan jangka panjang untuk 

menjadi pemasok yang dapat diandalkan dipertanyakan.]  

Kemudian, industri migas mengetahui "masalah 

kegagalan pengiriman dan kebutuhan untuk memulihkan 

reputasi Indonesia khususnya di Jepang.";------------  

32.2.18.3 Ahli industri Mr. James Ball juga menjelaskan bahwa 

fakta tentang shortfall Bontang tidak hanya diketahui oleh 

Mitsubishi saja; ---------------------------------------------------  

32.2.18.4 Pada kenyataannya, LHPL KPPU menunjukkan bahwa 

LNGEU menyadari tentang fakta tersebut sejak Desember 

2005, bahkan sebelum Mitsubishi masuk atau sebelum due 

diligence dilaksanakan; ------------------------------------------  

32.2.18.5 Dalam keadaan apa pun, telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa shortfall Bontang bukan merupakan fakta yang 

relevan dalam memilih partner; --------------------------------   

32.2.19 Paragraf 4(B) LHPL; -----------------------------------------------------  

... due diligence yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation 

terhadap informasi-informasi yang dimiliki oleh LNGEU telah 

disalahgunakan untuk kepentingan Mitsubishi Corporation dalam 

membuat proposal baik sebelum maupun pada saat beauty contest.  

32.2.20 Paragraf 4(B) LHPL  tidak benar karena tidak ada proposal dan 

presentasi dari Mitsubishi yang menggunakan sedikit informasi 

yang diberikan selama pelaksanaan due diligence. Mitsubishi tetap 

pada kedudukannya bahwa pihaknya tidak menggunakan dan tidak 

mungkin telah menggunakan informasi apa pun yang adalah milik 

LNGI; -------------------------------------------------------------------------  
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32.2.20.1 KPPU belum menunjukkan bukti apa pun yang 

mencocokkan “rahasia perusahaan” yang diduga milik 

LNGI dan proposal yang dibuat oleh Mitsubishi. 

Sebaliknya, Mitsubishi telah menunjukkan bukti yang 

sangat kuat dalam bentuk slide-slide presentasinya dan 

affidavit James Ball di mana Mr. Ball mengkaji slide-slide 

tersebut dan menyimpulkan bahwa Mitsubishi tidak dan 

tidak mungkin telah menggunakan setiap informasi milik 

LNGI selama pelaksanaan due diligence. Dalam 

Affidavitnya, Mr. James Ball menganalisa slide presentasi 

Mitsubishi tentang pekerjaan awal LNGI (Affidavit James 

Ball halaman 39 dan 40). Setelah melakukan hal tersebut, 

ia menyimpulkan bahwa: ----------------------------------------  

 "We do not believe that the knowledge of the work carried 

out by LNGI could in any way have given either Mitsui or 

Mitsubishi any advantage in the partner selection process 

that would have resulted in either of those companies 

being shortlisted or being finally selected. What 

information there was related largely to technology or 

was specific to the small scheme based on Senoro alone. 

None of this was relevant to the larger scheme for the 

combined Matindok and Senoro blocks. In addition, 

technology was not a criterion used in selecting the 

partners. The technology would be chosen by the partners 

at a later stage in the project development from one of 

several well established providers of liquefaction 

technology. These companies (such as Air Products) are 

not generally experienced in the management and 

development of LNG projects and are not therefore chosen 

as partners in LNG projects. They are service providers. 

Mitsui and Mitsubishi are not among them; they were 

offering their wider LNG development expertise and 



         
 

halaman 196 dari 245 
 
 

financial strength. LNGI’s particular contribution was 

offering a small scale technology for a small scale plant 

that was not proven for baseload LNG" [penekanan 

ditambahkan] (Affidavit James Ball halaman 40).--  

   Terjemahan tidak resmi:---------------------------------  

[Kami tidak mempercayai bahwa pengetahuan (infomasi) 

pekerjaan yang dilakukan oleh LNGI dapat dengan cara 

apapun, memberikan keuntungan bagi Mitsui maupun 

Mitsubishi dalam proses seleksi mitra yang menjadikan 

kedua perusahaan itu masuk dalam daftar pilih atau pada 

akhirnya terpilih. Informasi tersebut sangat berkaitan 

dengan teknologi atau spesifik dengan skema kecil yang 

berbasis pada Senoro sendiri. Tak sedikitpun informasi 

yang relevan dengan skema lebih besar yang ada pada 

gabungan Matindok dan Blok Senoro. Di samping itu, 

teknologi bukanlah suatu kriteria yang dipakai untuk 

memilih mitra. Teknologi akan dipilih oleh para mitra 

pada tingkatan selanjutnya dalam pengembangan proyek 

dari satu atas beberapa penyedia teknologi liquefaction 

yang telah mapan. Perusahaan-perusahaan tersebut 

(seperti Air Products) tidak secara umum berpengalaman 

dalam bidang pengelolaan dan pengembangan proyek-

proyek LNG serta tidak dipilih sebagai mitra dalam 

proyek-proyek LNG. Mereka adalah penyedia layanan. 

Sedangkan Mitsui dan Mitsubishi tidak sama dengan 

perusahaan-perusahaan tersebut, mereka menawarkan 

keahlian dan kekuatan finansial mereka dalam bidang 

pengembangan LNG. Kontribusi khusus LNGI adalah 

menawarkan sebuah teknologi skala kecil untuk sebuah 

kilang berskala kecil yang tidak teruji untuk LNG 

baseload.;--------------------------------------------------------- 
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32.2.20.2 Secara khusus, terkait dengan presentasi Mitsubishi pada 

tanggal 24 Februari 2006: ---------------------------------------  

a. Presentasi tersebut terdiri atas dua bagian: (i) temuan 

Mitsubishi dalam pelaksanaan due diligence (Slide 2 

sampai 4) dan (ii) proposal Mitsubishi (Slide 5 

sampai 11);--------------------------------------------------- 

b. Bagian kedua dari presentasi, yaitu konsep proposal 

Mitsubishi, adalah sama dengan proposal pertama 

Mitsubishi yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2006, 

yaitu pengembangan gabungan Blok Senoro dan 

Matindok, sebelum pihaknya melakukan due 

diligence. Oleh karena itu, proposal Mitsubishi 

tanggal 24 Februari 2006 tidak mungkin didasarkan 

pada dan pada kenyataannya tidak didasarkan pada 

setiap informasi milik LNGI. Perlu ditekankan bahwa 

Mitsubishi selalu (lihat slide-slide tanggal 7 Februari 

2006) menganjurkan pengembangan gabungan kedua 

blok;-----------------------------------------------------------   

32.2.20.3 Tidak ada bukti yang mendukung temuan KPPU bahwa 

Mitsubishi telah menggunakan informasi apa pun yang 

diperoleh dalam pelaksanaan due diligence ------------------   

32.2.21 (B)(a) Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terkait 

dengan marketing LNG Sulawesi berdasarkan temuan hasil due 

diligence dengan LNGI sebagaimana presentasi tanggal 23 dan 24 

Februari 2006;----------------------------------------------------------------  

32.2.21.1 Pernyataan di atas tidak benar karena tidak 

memperhatikan bahwa Mitsubishi telah mengajukan 

proposal pemasarannya (sebagai suatu konsep untuk 

dipertimbangkan oleh Pertamina dan Medco) sejak 7 

Februari 2006. Kemudian, proposal Mitsubishi tanggal 7 

Februari 2006 (yang dibuat sebelum due diligence) 

mengasumsikan bahwa akan ada pengembangan gabungan 
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kedua blok karena pihaknya mengacu pada produksi 2 juta 

ton per tahun yang hanya dapat dilakukan dengan kedua 

Blok Snoro dan Matindok, tidak hanya satu blok 

((Proposal Mitsubishi tanggal 7 Februari 2006 Slide 33).  

32.2.21.2 Pada kenyataannya, sejak 7 Februari 2006 dan sebelum 

pelaksanaan due diligence, Mitsubishi telah mengangkat 

kemungkinan menggunakan Donggi Senoro untuk 

menutup kemungkinan kekurangan pasokan dari Bontang 

(Proposal Mitsubishi tanggal 7 Februari 2006 Slide 29). 

Hal ini hanya diulangi dalam presentasinya pada tanggal 

23 Februari; -------------------------------------------------------   

32.2.21.3 Oleh karena itu, jelas bahwa proposal pemasaran 

Mitsubishi menjelaskan idenya sendiri dan bukan karena 

kajian yang dilakukannya terhadap pekerjaan awal LNGI. 

Pada kenyataannya, Mitsubishi tidak mengkaji proposal 

pemasaran LNGI mana pun karena tidak diberikan 

informasi tersebut dan hal ini jelas tercermin dalam slide-

slide tanggal 23 dan 24 Februari 2006. Hanya izin dan 

informasi teknis awal yang diberikan kepada Mitsubishi 

oleh LNGI; --------------------------------------------------------  

32.2.22 (B)(b) Mitsubishi Corporation memperbaiki proposal dan 

mempresentasikan proposalnya pada tanggal 16 Maret 2006 yang 

juga didasarkan pada hasil pemikiran setelah melakukan due 

diligence dengan LNGEU; -------------------------------------------------  

32.2.22.1 Sekali lagi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada 

bukti apa pun untuk menunjukkan bahwa setiap dari 

informasi dalam due diligence (yang mana sangat terbatas 

dan prematur dalam keadaan apa pun) digunakan dalam 

presentasi tanggal 16 Maret. KPPU tidak menunjukkan 

aspek mana dari proposal tanggal 16 Maret 2006 yang 

dibuat menggunakan informasi pekerjaan awal LNGI yang 

dikaji oleh Mitsubishi; -------------------------------------------   
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32.2.22.2 Pada kenyataannya, banyak atau sebagian besar poin-poin 

yang ada dalam presentasi telah dibuat dalam presentasi 

tanggal 7 Februari 2006. Oleh karena itu, kesimpulan di 

atas tidak didukung oleh bukti apa pun;  ----------------------  

32.2.22.3 Perlu ditekankan bahwa pekerjaan awal LNGI 

berfokus pada pengembangan satu lapangan 

menggunakan konsep instalasi LNG mini sementara 

Mitsubishi mengusulkan pengembangan gabungan 

kedua blok sejak 7 Februari 2006. Selain itu, 

Mitsubishi tidak mengusulkan untuk menjadi pembeli 

gas seperti LNGI; akan tetapi pihaknya ingin (sejak 

awal, sebagaimana terbukti dalam presentasi tanggal 7 

February 2006) untuk menjadi partner Pertamina dan 

Medco;-------------------------------------------------------------  

32.2.23 (B)(c) Shortlist partner dari hasil evaluasi proposal ternyata adalah 

para pelaku usaha yang telah memiliki informasi awal yang cukup 

terkait dengan proyek Donggi-Senoro, yaitu LNGEU, Mitsui dan 

Mitsubishi Corporation kecuali LNG Japan Corporation. LNG 

Japan Corporation masuk dalam shortlist Tim Evaluasi PT 

Pertamina (Persero) karena LNGEU dianggap tidak memenuhi 

syarat; -------------------------------------------------------------------------  

32.2.23.1 Kesimpulan di atas tidak sesuai dengan bukti yang jelas 

menunjukkan bahwa proposal yang dimasukkan ke dalam 

shortlist oleh Pertamina adalah yang memenuhi semua 

persyaratan TOR sementara proposal yang dimasukkan ke 

dalam shortlist oleh Medco adalah yang dinilai cukup 

memenuhi persyaratan TOR. Yang dapat disimpulkan 

adalah bahwa semua peserta yang masuk dalam shortlist 

adalah mereka yang memenuhi persyaratan TOR dan 

bukan mereka yang memiliki informasi tentang pekerjaan 

awal LNGI. Untuk hal tersebut, evaluasi lolos/gagal oleh 

Pertamina tidak terkait dengan informasi awal tentang 
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proyek Donggi Senoro. Fakta bahwa LNG Japan 

Corporation dimasukkan dalam shortlist oleh Pertamina 

meskipun tidak memiliki informasi awal membantah 

kesimpulan KPPU sendiri. --------------------------------------   

32.2.23.2 Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa LNG Japan 

Corporation masuk dalam shortlist bukan karena LNGEU 

tidak masuk dalam shortlist tetapi karena LNG Japan 

Corporation memenuhi semua persyaratan TOR. Apabila 

LNGEU juga memenuhi persyaratan tersebut (yaitu 

peringkat minimum BBB+), Pertamina kemungkinan 

besar akan meloloskannya; -------------------------------------  

32.2.23.3 Oleh karena itu, pengetahuan awal tentang Proyek 

DOnggi Senoro jelas tidak relevan dengan kriteria 

penilaian untuk masuk dalam shortlist dan (ii) 

LNGI/LNGEU memiliki pengetahuan tersebut tetapi tidak 

masuk dalam shortlist; -------------------------------------------    

32.2.24 Paragraf 5 LHPL; -----------------------------------------------------------  

32.2.25 Paragraf 5 tidak benar karena tidak satupun dari temuan yang 

mendukung kesimpulan bahwa Pasal 22 dan 23 telah dilanggar oleh 

Mitsubishi; --------------------------------------------------------------------   

32.2.26 (1) Pemanfaatan gas dari Lapangan Matindok dan Lapangan 

Senoro dimaksudkan untuk menutup shortfall yang terjadi di 

Bontang dengan pelaku usaha yang terlibat di Bontang anatra lain 

PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi Corporation. ------------------  

32.2.26.1 Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32.2.14.1 di atas, 

apakah gas dari Blok Matindok dan Senoro akan 

digunakan untuk menutup kekurangan di Bontang bukan 

merupakan fakta yang relevan dalam pemilihan partner. 

Kemudian, keterlibatan Mitsubishi, sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, terbatas sebagai financial arranger 

bersama dengan trading house Jepang lainnya, termasuk 

Mitsui, LNG Japan dan Itochu; --------------------------------   
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32.2.27 (2) Sejak awal pelaksanaan, beauty contest pada proyek Donggi-

Senoro LNG telah direncanakan untuk menunjuk PT Mitsubishi 

Corporation sebagai partner untuk membangyun kilang LNG 

sekaligus sebagai penyandang dana untuk perusahaan yang akan 

didirikan yaitu PT Donggi Senoro LNG guna membeli gas dari 

Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro; -----------------------------  

32.2.27.1 Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 21.1 sampai 21.2 

di atas, Pertamina dan Medco tidak memiliki kewajiban 

untuk mengadakan Beauty Contest. Oleh karena itu, tidak 

logis untuk menyimpulkan bahwa mereka harus 

mengadakan Beauty Contest untuk menunjuk Mitsubishi 

padahal mereka dapat secara langsung menunjuk 

Mitsubishi tanpa mengadakan Beauty Contest. 

Kesimpulan yang lebih logis adalah bahwa Pertamina dan 

Medco ingin untuk mendapatkan partner yang terbaik 

melalui proses pemilihan yang kompetitif; -------------------  

32.2.28 (3) PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk, 

PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation 

terbukti melakukan persekongkolan untuk menunjuk Mitsubishi 

Corporation sebagai pemenang dalam beauty contest pemilihan 

partner untuk membangun kilang LNG sekaligus sebagai 

penyandang dana untuk perusahaan yang akan didirikan yaity PT 

Donggi Senoro LNG guna membeli gas dari Lapangan Matindok 

dan Lapangan Senoro; ------------------------------------------------------  

32.2.28.1 Tidak ada bukti yang dirujuk dalam LHPL KPPU yang 

merupakan bukti atas persekongkolan. Pada kenyataannya 

tidak ada persekongkolan tersebut.  ---------------------------  

32.2.28.2 Sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum Ibu Nugroho 

dalam Affidavit Adi Nugroho, komunikasi semata tidak 

dapat dianggap sebagai persekongkolan karena komunasi 

tersebut tidak dilakukan secara eksklusif (Affidavit Adi 

Nugroho halaman 7 dan 8). Semua pihak lainnya, 
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khususnya LNGI/LNGEU, telah melakukan berbagai 

komunikasi dengan Pertamina dam Medco sebagai bagian 

dari upaya mereka untuk memberikan kesan baik kepada 

mereka dan agar dilibatkan dalan Proyek Donggi Senoro. -   

32.2.29 (4) PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk, 

PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation 

terbukti melakukan persekongkolan untuk mendapatkan informasi 

dari LNG Limited melalui kegiatan due diligence yang digunakan 

sebagai bahan pemikiran Mitsubishi Corporation dalam 

menyiapkan proposal baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan 

beauty contest; ---------------------------------------------------------------  

32.2.29.1 Sekali lagi, tidak ada apa pun dalam LHPL KPPU yang 

merupakan bukti persekongkolan untuk mendapatkan 

informasi LNGI. Pada kenyataannya, tidak ada 

persekongkolan yang terjadi. Hal ini telah dijelaskan 

sebelumnya dalam paragraf 32.2.20.1 sampai 32.2.23.3. -   

32.2.29.2 Tidak ada bukti bahwa informasi tersebut digunakan oleh 

Mitsubishi dengan cara apa pun. Pada kenyataannya, tidak 

ada informasi yang digunakan. Hal ini telah dijelaskan 

sebelumya dalam paragraf 32.2.20.1 sampai 32.2.23.3. ---   

32.2.30 (5) Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama 

Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan 

perpanjangannya, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti 

terjadinya pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No.5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor 

III, dan Terlapor IV. ---------------------------------------------------------  

32.2.30.1 Kami tidak setuju dengan kesimpulan di atas. Kami telah 

menunjukkan dalam paragraf sebelumnya bahwa tidak ada 

bukti yang mendukung kesimpulan yang ditetapkan dalam 

LHPL KPPU. Kemudian, sebagaimana kami jelaskan 

dalam Tanggapan Tertulis Pertama kami yang kami 

rangkum kembali di bawah ini, tidak ada unsur-unsur 
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substantive apa pun dari Pasal 22 dan 23 yang telah 

terpenuhi. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran terhadap 

Pasal 22 dan 23 harus ditolak. ----------------------------------    

32.3 Analisa Hukum; ----------------------------------------------------------------------   

 KPPU tidak memiliki bukti-bukti yang memadai agar memenuhi unsur-

unsur dari Pasal 22 dan 23 serta hanya semata-mata mengandalkan 

pada bukti tidak langsung dan asumsi –asumsi yang tidak kuat;-----------  

32.3.1 Telah dijelaskan dalam Affidavit Adi Nugroho (halaman 3) bahwa 

KPPU tidak berhak untuk hanya mengandalkan indikator-indikator 

atau bukti tidak langsung; --------------------------------------------------  

32.3.2 Penjelasannya didukung oleh Pedoman Pasal 22 di halaman 18 

yang menyatakan bahwa indikator-indikator yang Anda masih 

harus dibuktikan dengan bukti oleh KPPU. Dengan kata lain, 

indikator-indikator semata tidak memadai untuk menentukan 

adanya persekongkolan:  ---------------------------------------------------  

"Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persengkokolan 

dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan 

yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan 

bahwa, hal-hal berikut merupakan indikasi persekongkolan 

sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun tidak 

adanya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui 

pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.” ;------   

32.3.3 Penalaran tersebut akan berlaku untuk membuktikan 

persekongkolan berdasarkan Pasal 23; -----------------------------------   

32.3.4 Dalam hal ini, KPPU belum membuktikan dengan bukti langsung 

atau bahkan bukti tidak langsung yang tersedia bahwa 

persekongkolan tersebut terjadi; -------------------------------------------  

 Dugaan pelanggaran Pasal 22: Tidak ada unsur-unsur substantif dari 

Pasal 22 yang terpenuhi ;-----------------------------------------------------------  

32.3.5 Kami telah memberikan argument yang panjang atas nama 

Mitsubishi dalam Tanggapan Tertulis Pertama kami (Lampiran 6 

Tanggapan Tertulis Kedua ini) untuk menunjukkan bahwa tidak 
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ada unsur-unsur substantif dari Pasal 22 yang telah terpenuhi 

(Tanggapan Tertulis Pertama paragraf 12 – 69). Apabila satu 

unsur tidak terpenuhi, maka dugaan tersebut harus ditolak. Hal ini 

ditegaskan oleh ahli hukum Ibu Nugroho dalam Affidavit Adi 

Nugroho (halaman 10). ; ---------------------------------------------------  

  Beauty Contest bukan merupakan proses tender dan ketentuan Pasal 22 

tidak dapat diaplikasikan;-----------------------------------------------------------  

32.3.6 Kami menjelaskan dalam paragraf 25 sampai 29 dari Tanggapan 

Tertulis Pertama bahwa Beauty Contest tidak dapat dianggap 

sebagai "tender" dalam arti yang ditentukan dalam Pasal 22. Ini 

adalah kesimpulan yang juga diungkapkan oleh ahli hukum Ibu 

Nugroho dalam Affidavit Adi Nugroho: 

 

”Pasal 22 mengatur bersekongkol untuk menentukan pemenang tender, 

sedangkan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong 

suatu pekerjaan, untuk pengadakan barang dan atau penyediaan jasa 

 

Berdasarkan fakta dari data-data yang saksi peroleh perkara No.35/KPPU-

I/2010 bukan merupakan tender pengadaan barang dan atau jasa, 

sebagaimana ditentukan pasal 22 dan Pedoman Larangan Persekongkolan 

Tender, tetapi lebih bersifat mencari investor atau partner kerjasama yang 

mempunyai keahlian, seperti yang mempunyai rencana kerja yang baik, 

profesionalitas dan pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan dengan 

projek Matindok dan Senoro, dan yang mempunyai kemampuan keuangan 

dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengembangan dan 

pemasaran bisnis LNG.   

Karena tujuan projek tersebut adalah untuk mencari investor partner kerja, 

maka disebut sebagai ”beauty contest” bukan sebagai ”tender”, untuk 

mengundang pelaku usaha/industri yang berminat, agar memberikan 

proposalnya yang berkaitan dengan projek Matindok dan Senoro, dan 

mempresentasikan pendapatnya pada waktu dan tempat yang ditentukan 

oleh kedua operator projek tersebut (Pertamina dan Medco Energi 



         
 

halaman 205 dari 245 
 
 

Internasional Tbk)” (Affidavit Adi Nugroho tanggapan terhadap 

Pertanyaan 5, halaman 9).;---------------------------------------------------------- 

32.3.7 Oleh karena itu, Pasal 22 tidak berlaku terhadap skenario faktual 

yang ada dan dugaan tersebut harus ditolak; ----------------------------    

Sekalipun Beauty Contest adalah suatu tender, tidak terdapat 

persekongkolan untuk menentukan Mitsubishi sebagai pemenang  

Beauty Contest;--------------------------------------------------------------  

32.3.8 Meskipun KPPU berpandangan bahwa Beauty Contest adalah 

"tender" sesuai dengan makna dari Pasal 22, KPPU tidak 

membuktikan adanya persekongkolan untuk menentukan 

Mitsubishi sebagai pemenang Beauty Contest. Pada kenyataannya, 

tidak terdapat persekongkolan tersebut; ----------------------------------   

32.3.9 Bukti terkuat bahwa tidak terdapat persekongkolan tersebut adalah 

fakta bahwa Pertamina dan Medco tidak berkewajiban untuk 

mengadakan proses pemilihan apa pun untuk memilih suatu pelaku 

industri dengan siapa mereka ingin bekerjasama. Apabila mereka 

dapat memilih Mitsubishi secara langsung apabila 

menginginkannya, mereka tidak perlu mengadakan Beauty Contest 

untuk memilih Mitsubishi. Kesimpulannya adalah pasti karena 

mereka ingin melihat kemampuan dari berbagai pelaku industri 

untuk mendapatkan partner. Hal ini telah dijelaskan dengan panjang 

dalam paragraf 21.1 dan 22.3 di atas dan dalam paragraf 23 dan 

24 dari Tanggapan Tertulis Pertama. James Ball juga menjelaskan 

bahwa banyak operator melakukan penunjukkan langsung melalui 

kesepakatan privat tetapi beberapa mungkin melaksanakan proses 

pemilihan (Affidavit James Ball halaman 21 dan 22 dari versi 

Bahasa Inggris); ------------------------------------------------------------    

32.3.10 Oleh karena itu, tidak mungkin terdapat persekongkolan dengan 

pemenang proses seleksi apabila ternyata tidak ada kewajiban untuk 

mengadakan proses seleksi; ------------------------------------------------  

32.3.11 Lebih penting lagi, KPPU tidak menunjukkan bukti apa pun untuk 

menetapkan bentuk persekongkolan. Hanya asumsi, gabungan 
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peristiwa tidak cukup – dugaan harus dibuktikan , menurut 

Pedoman Pasal 22. ; ---------------------------------------------------------  

32.3.12 Komunikasi antara Mitsubishi dan Pertamina dan Medco tanpa 

ada yang lainnya bukan merupakan bukti persekongkolan.. 

Kami telah menjelaskannya dalam paragraf 31 sampai 42 dari 

Tanggapan Tertulis Pertama mengapa komunikasi tersebut tidak 

dapat dianggap sebagai bukti atau “indikator” persekongkolan. 

Alasan yang paling penting adalah bahwa komunikasi tersebut tidak 

hanya dilakukan oleh Mitsubishi. Analisa kami sesuai dengan 

pendapat Ibu Nugroho (Affidavit Adi Nugroho, tanggapan 

terhadap pertanyaan 3 halaman 5 – 8).  --------------------------------  

32.3.13 KPPU telah mengajukan fakta-fakta dan kesimpulan baru dalam 

paragraf 4(A) untuk memberikan alasan guna membuktikan 

persekongkolan tersebut. Akan tetapi, sebagaimana kami telah 

jelaskan dalam paragraf 10 sampai 26 di atas, pernyataan faktual 

tidak sesuai dengan bukti KPPU sendiri dan atas analisa yang benar 

terhadap bukti, kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah salah. Oleh 

karena itu, KPPU tetap dan tidak dapat menetapkan adanya 

persekongkolan. Dalam kenyataannya memang tidak ada 

persekongkolan tersebut.  Tidak terdapat suatu persaingan usaha 

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

32.3.14 KPPU belum membuktikan bahwa tidak ada persaingan usaha tidak 

sehat yang disebabkan oleh perbuatan yang dikeluhkan. Hal ini 

merupakan unsur yang diperlukan dari Pasal 22 yang apabila tidak 

terbukti, mengharuskan KPPU untuk menolak dugaan tersebut 

sepenuhnya (Affidavit Adi Nugroho, tanggapan terhadap 

pertanyaan 1 halaman 1 – 3). ---------------------------------------------    

32.3.15 Di sisi lain, kami telah menjelaskan dalam paragraf 57 sampai 69 

dari Tanggapan Tertulis Pertama bahwa tidak terdapat persaingan 

usaha tidak sehat berdasarkan alasan-alasan berikut:  -----------------  
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32.3.15.1 Pemilihan Mitsubishi Corporation merupakan hasil dan 

manfaat terbaik yang mungkin diperoleh untuk Pertamina 

dan Medco dan, pada gilirannya, untuk Indonesia;  ---------  

32.3.15.2 Mitsubishi menang berdasarkan kekuatan proposalnya 

dan kedudukan keuangan yang baik akan meminimalkan 

risiko kegagalan proyek yang akan memberikan manfaat 

bagi Pertamina dan Medco sebagai operator dan, pada 

gilirannya, bagi Indonesia; dan ---------------------------------  

32.3.15.3 Tidak dipilihnya LNGI/EU atau para peserta lainnya tidak 

menjadikannya tidak efisien berdasarkan prinsip efisiensi 

rule of reason. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Adi 

Nugroho:  ----------------------------------------------------------  

"pendekatan rule of reason, cenderung berorentasi pada 

prinsip efisiensi, apakah dengan tidak terpilihnya 

LNGI/LNGEU atau peserta beauty contest yang lain 

menjadi tidak efisien.? Saksi berpendapat bahwa dengan 

terpilihnya Mitsubishi Corporation sebagai pemenang 

justru lebih efisien, karena meskipun semua peserta 

beauty contest mempunyai pengalaman dalam bisnis LNG, 

tetapi Mitsubishi Corporation disamping credit rating 

BBB+, mempunyai perencanaan yang lebih matang, 

dalam kemampuan tehnologi baik pengembangan maupun 

pemasaran dan mempunyai pendanaan yang kuat." 

(Affidavit Adi Nugroho, tanggapan terhadap pertanyaan 

12 halaman 15 – 16);-------------------------------------------- 

32.3.16 Dengan tidak adanya persaingan usaha tidak sehat, dengan 

demikian tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 22; --------------------  

  Dugaan pelanggaran Pasal  23: Tidak ada unsur-unsur substantif dari 

Pasal 23 yang terpenuhi;------------------------------------------------------------- 

32.3.17 Kami telah memberikan argumen yang panjang atas nama 

Mitsubishi dalam Tanggapan Tertulis Pertama kami (Lampiran 6 

terhadap Tanggapan Tertulis Kedua ini) untuk menunjukkan 
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bahwa tidak ada unsur-unsur substantif Pasal 23 telah terpenuhi 

(Tanggapan Tertulis Pertama paragraf 70 – 106). Apabila salah 

satu unsur tidak terpenuhi, maka dugaan harus ditolak. Hal ini 

ditegaskan oleh ahli hukum Ibu Nugroho dalam Affidavit Adi 

Nugroho (halaman 10); ----------------------------------------------------  

 LNGI bukan merupakan kompetitor dari Mitsubishi pada saat yang 

bersangkutan;--------------------------------------------------------------------------  

32.3.18 Kami telah menjelaskan dalam paragraf 75 sampai 79 dari 

Tanggapan Tertulis Pertama bahwa LNGI/EU tidak dapat 

dianggap sebagai pesaing Mitsubishi pada saat yang bersangkutan 

karena: -------------------------------------------------------------------------  

32.3.18.1 Skema yang ditawarkan oleh LNGI berbeda dari skema 

yang ditawarkan oleh Mitsubishi kepada Pertamina dan 

Medco; -------------------------------------------------------------  

a. LNGI menawarkan skema untuk satu blok, yaitu Blok 

Senoro, dalam mana LNGI akan bertindak sebagai 

pembeli gas untuk membeli gas dari Pertamina dan 

Medco. LNGI juga menawarkan konsep teknologi 

instalasi LNG mini yang dimilikinya untuk 

memproses gas yang dibeli. LNGI kemudian akan 

seterusnya menjual gas tersebut. (LDP KPPU yang 

merangkum Exclusivity Agreement);-------------------- 

b. Mitsubishi, di sisi lain, menawarkan dalam 

presentasinya yang pertama pada tanggal 7 Februari 

2006 (sebelum due diligence dilaksanakan dan 

sebelum pihaknya menyadari kepentingan LNGI) 

untuk dilibatkan dalam semua aspek kegiatan hulu dan 

hilir dari kedua blok, yaitu Blok Matindok dan 

Senoro;-------------------------------------------------------- 

32.3.18.2 LNGI dan Mitsubishi beroperasi di dua pasar yang 

berbeda ; -----------------------------------------------------------  
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a. LNGI pada dasarnya adalah penyedia teknologi dan 

pengalamannya sebagian besar terkonsentrasi dalam 

pembelian gas dan pembangunan serta pengoperasian 

instalasi LNG mini peakshaving (fluktuasi musiman 

dalam pasokan gas);---------------------------------------- 

b. Mitsubishi, di sisi lain, adalah pemain yang mencakup 

semua rantai nilai (all value-chain player) yang dapat 

melaksanakan semua aspek kegiatan hulu dan hilir. 

Pihaknya bukan penyedia teknologi dan terlibat 

terutama dalam fasilitas ekspor baseload (pasokan gas 

sepanjang tahun);-------------------------------------------- 

32.3.19 KPPU belum membuktikan bahwa LNGI adalah kompetitor 

Mitsubishi pada waktu yang bersangkutan. Dengan demikian, 

dugaan tersebut harus gugur; ----------------------------------------------    

 Pekerjaan awal LNGI bukan merupakan "rahasia perusahaan" yang 

termasuk dalam pengertian Pasal 23;----------------------------------------------  

32.3.20 Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 89 sampai 93 dari 

Tanggapan Tertulis Pertama, informasi yang dikaji oleh 

Mitsubishi tidak dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 

LNGI.; -------------------------------------------------------------------------  

32.3.21 KPPU belum membuktikan atau menunjukkan bukti apa pun terkait 

dengan informasi apa yang merupakan rahasia perusahaan. Tanpa 

adanya bukti tersebut, dugaan tersebut harus gugur; -------------------  

 Tidak terdapat persekongkolan untuk mendapatkan rahasia 

perusahaan LNGI;---------------------------------------------------------   

32.3.22 KPPU tidak memiliki bukti atas bentuk persekongkolan apa pun 

untuk mendapatkan rahasia perusahaan LNGI;  ------------------------  

32.3.23 Sebaliknya, kami telah menjelaskan dalam paragraf 80 sampai 81 

dari Tanggapan Tertulis Pertama tentang alasan mengapa tidak 

ada persekongkolan:  --------------------------------------------------------  

32.3.23.1 Mitsubishi tidak memulai mengadakan kontak dengan 

LNGI/EU. Medcolah yang mengajukan permintaan 
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kepada Mitsubishi untuk mengkaji pekerjaan awal 

LNGI/EU. Mitsubishi hanya menjalankan permintaan 

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

32.3.23.2 LNGI/EU secara penuh menyadari permintaan Medco 

kepada Mitsubishi dan mengizinkan Mitsubishi untuk 

mengkaji informasi tersebut;----------------------------------- 

32.3.23.3 Permintaan tersebut tidak hanya diajukan kepada 

Mitsubishi – dua pihak lainnya, Mitsui dan Anadarko juga 

diminta untuk melaksanakan kajian tersebut;----------------- 

32.3.23.4 Dengan tidak adanya bukti persekongkolan, dugaan 

tersebut harus gugur;--------------------------------------------- 

 Tidak terdapat suatu persaingan usaha tidak sehat karena Mitsubishi tidak 

menggunakan dan tidak mungkin telah menggunakan informasi yang 

dikajinya dalam proposalnya sendiri;----------------------------------------------- 

32.3.24 Kami telah menjelaskan dalam paragraf 32.2.20.1 sampai 25.9 di 

atas dan dalam paragraf 95 sampai 102 dari Tanggapan Tertulis 

Pertama  bahwa Mitsubishi tidak menggunakan dan tidak mungkin 

telah menggunakan informasi yang dikajinya selama pelaksanaan 

due diligence;--------------------------------------------------------------- 

32.3.25 KPPU belum menunjukkan bukti apa pun tentang penggunaan 

tersebut. Di sisi lain, kami telah menunjukkan bahwa tidak ada 

proposal yang dibuat oleh Mitsubishi yang menggunakan informasi 

tersebut. Semua proposal Mitsubishi dapat ditelusuri ke presentasi 

pertama Mitsubishi pada tanggal 7 Februari 2006, sebelum due 

diligence dilaksanakan;-----------------------------------------------------  

32.3.26 Dengan tidak adanya penggunaan informasi yang dimiliki oleh 

LNGI/EU, tidak mungkin ada persaingan usaha yang tidak sehat;--- 

32.3.27 Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 40 sampai 42 

di atas dan dalam paragraf 103 sampai 106 dari Tanggapan 

Tertulis Pertama, tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat. 

Oleh karena itu, dugaan pelanggaran Pasal 23 harus gugur;----------- 
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Terima kasih atas perhatian Anda. Kami menantikan persidangan tanggal 27 

Desember 2010 untuk membantu Majelis Komisi KPPU dalam mengambil 

kesimpulan yang benar, yaitu bahwa:---------------------------------------------------------  

o tidak terdapat pelanggaran Pasal 22 dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang 

dilakukan oleh Mitsubishi atau setiap dari para terlapor; dan;------------------------ 

o tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 23 dari Undang-Undang No. 5 tahun 

1999 oleh Mitsubishi atau setiap dari para terlapor;-----------------------------------   

33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti 

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

 

 

 

TENTANG HUKUM 

 

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

Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-

dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, 

menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah 

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam 

perkara a quo. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam 

beberapa bagian, yaitu:  -----------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------  

3. Tentang Beauty Contest; ---------------------------------------------------------------------  

4. Tentang Perilaku Diskriminatif; -------------------------------------------------------------  

5. Tentang Beauty Contest diarahkan pada Mitsubishi Corporation; ---------------------  

6. Tentang Beauty Contest dirancang untuk menyingkirkan LNGEU; -------------------  

7. Tentang Beauty Contest mengarah untuk menunjuk Mitsubishi Corporation guna 

membantu bisnis LNG PT Pertamina (Persero); ------------------------------------------  

8. Tentang Persekongkolan; --------------------------------------------------------------------   

9. Tentang Informasi Rahasia Pelaku Usaha Pesaing; --------------------------------------  

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ---------------------------  
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11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999; ---------------------------  

12. Tentang Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------  

13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------------------------  

14. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah; ----------------------------------  

15. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------------------------------------------------  

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang No. 

5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah sebagai berikut: -------------  

1.1. Mitsubishi Corporation (selanjutnya disebut MC) bersekongkol dengan         

PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut PNA), PT Medco Energi 

Internasional, Tbk (selanjutnya disebut MEI) dan PT Medco E&P Tomori 

Sulawesi (MEPTS) untuk mengatur dan atau menentukan MC sebagai 

pemenang yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara 

lain tersingkirnya PT LNG Energi Utama (selanjutnya disebut LNGEU) dan 

Mitsui & Co. Ltd (selanjutnya disebut Mitsui) dari Beauty Contest tersebut; ----  

1.2. MC bersekongkol dengan PNA, MEI dan MEPTS untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaingnya yaitu LNG Internasional Pty. Ltd. 

(selanjutnya disebut LNGI), yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 

berdasarkan Confidentiality Agreement, melalui proses due dilligence terhadap 

dokumen pekerjaan awal LNGI di Proyek Senoro yang dimanfaatkan oleh MC 

untuk memenangkan Beauty Contest pencarian mitra investasi dalam Proyek 

Donggi-Senoro; ----------------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -------------  

2.1 Terlapor I, PT Pertamina (Persero), semula merupakan Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang dibentuk 

berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi Negara kemudian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan 

Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). PT Pertamina (Persero) merupakan Badan 
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Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Akte Notaris 

Lenny Janis Ishak, SH No. 20 Tanggal 17 September 2003, yang terakhir 

diubah dengan Akta No. 04 tanggal 14 Juli 2009 dari notaris yang sama, yang 

berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, Indonesia, 

dan melakukan kegiatan usaha di bidang minyak, gas dan panas bumi; -----------  

2.2 Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk., merupakan badan usaha 

berbentuk perseroan terbuka yang berdiri sejak tahun 1980 dan terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1994 berkedudukan di Energy Building, Lantai 

52, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 

12190, Indonesia, melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi 

minyak dan gas, jasa pengeboran, produksi LPG dan pembangkit tenaga; --------  

2.3 Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, merupakan badan usaha 

berbentuk perseroan terbatas yang sebelumnya bernama PT Medco Tomori 

Sulawesi yang selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 83 tanggal 30 Maret 2004 

yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. diubah namanya 

menjadi PT Medco E&P Tomori Sulawesi, berkedudukan di Energy Building, 

Lantai 38, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 

12190, Indonesia, merupakan anak perusahaan PT Medco Energi Internasional, 

Tbk. yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas; -----  

2.4 Terlapor IV, Mitsubishi Corporation  merupakan perusahaan Jepang yang 

berdiri sejak tahun 1954, yang berkantor pusat di Mitsubishi Shoji Building, 3-

1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang, dengan alamat 

korespondensi di Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office, yang 

berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, 

Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia, melakukan 

berbagai jenis kegiatan usaha secara multinasional antara lain di bidang 

perdagangan dan investasi di bidang energi termasuk salah satunya di 

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

3. Tentang Beauty Contest; ----------------------------------------------------------------------  

3.1 Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran 

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------------  
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3.2 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (PNA) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------  

(1) Bahwa beauty contest pemilihan mitra bukan merupakan tender 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; ----------------------------------------  

(2) Bahwa dalam beauty contest, mitra yang terpilih tidak memberikan 

jasa/menjual barang, tidak ada pembayaran dari Terlapor I dan Terlapor 

II kepada mitra dan mitra yang terpilih harus menanamkan investasi. 

Sedangkan pengertian tender menurut Pasal 22 adalah terdiri dari: 

tawaran mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, mengadakan 

barang-barang dan menyediakan jasa; ------------------------------------------  

(3) Bahwa ahli dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

menyatakan beauty contest bukan merupakan tender sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22; --------------------------------------------------------  

3.3 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan 

Terlapor III (MEPTS) pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;- 

(1) Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah 

persekongkolan antara peserta tender; ------------------------------------------  

(2) Bahwa menurut ahli, beauty contest (seleksi calon mitra) tidak termasuk 

dalam pengertian tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 karena 

beauty contest adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu 

usaha bukan mengenai pengadaan barang/jasa; -------------------------------  

3.4 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (MC) pada 

pokoknya menyampaikan beauty contest bukan merupakan tender karena tujuan 

beauty contest adalah untuk mencari investor partner kerja; ------------------------  

3.5 Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut:-------------------------------------------  

(1) Bahwa salah satu tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk 

menjaga eksistensi persaingan di pasar dan menjamin persaingan yang 

terjadi dilakukan secara sehat sehingga allocative efficiency dapat 

tercipta dan konsumen dapat menikmatinya. Dalam pasar dimana biaya 

yang diperlukan sangat besar untuk melakukan kegiatan usaha, efisiensi 

justru tercapai melalui skala ekonomi, yaitu ketika hanya ada satu pelaku 
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usaha di pasar, kondisi yang disebut sebagai monopoli alamiah. Contoh 

pasar yang bersifat monopoli alamiah misalnya yang berkaitan dengan 

public utilities, antara lain: telekomunikasi, transportasi, 

ketenagalistrikan, penyediaan air bersih, infrastruktur (UNCTAD, IGE 

10th Session, 2009); ----------------------------------------------------------------   

(2) Bahwa persaingan pada pasar yang bersifat monopoli alamiah sulit 

diharapkan terjadi, namun demikian bukan berarti pasar ini tertutup dari 

proses persaingan. Persaingan tetap dapat diciptakan bukan di dalam 

pasar tersebut (competition in the market), melainkan untuk memperoleh 

pasar tersebut (competition for the market); ------------------------------------  

(3) Bahwa penguasaan pasar yang bersifat monopoli alamiah dapat lahir 

melalui berbagai model, antara lain: lelang, beauty contest, first-come-

first-serve, grandfather rights, atau lotere (Maarten Janssen (Ed), 2004). 

Dua yang pertama (lelang dan beauty contest) dapat dikatakan sebagai 

bentuk competition for the market atau juga disebut sebagai konsesi 

(OECD Policy Brief, Mei 2007) sedangkan tiga model penguasaan pasar 

yang terakhir (first-come-fisrt serve, grandfather rights, dan lotere) tidak 

memiliki dasar pertimbangan yang jelas (Maarten Janssen (Ed), 2004), 

sehingga bukan model dari konsesi; ---------------------------------------------  

(4) Bahwa oleh karena itu, eksistensi persaingan tetap dapat dijaga pada 

pasar yang bersifat monopoli alamiah sekali pun. Pada poin inilah UU 

No. 5 Tahun 1999 harus berfungsi untuk menjamin persaingan tidak 

dilakukan secara curang, baik yang bersifat competition in the market, 

maupun untuk competition for the market; -------------------------------------  

(5) Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 

didesain untuk menjamin competition for the market dilaksanakan tanpa 

kecurangan. Pasal 22 secara spesifik menyebutkan “Pelaku Usaha 

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat.”  Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan 

bahwa “tender” adalah “tawaran mengajukan harga untuk memborong 

suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk 
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menyediakan jasa.” Berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan penjelasannya 

tersebut seolah-olah tender yang dimaksud adalah hanya untuk “public 

procurement.” Namun dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha No. 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (“Pedoman Pasal 

22”) secara jelas menyatakan bahwa tender yang dimaksud tidak hanya 

sebatas pada “public procurement”, tapi juga untuk tender oleh 

perusahaan swasta. “Tender” dimaksud dalam Pedoman Pasal 22 tersebut 

adalah tawaran mengajukan harga untuk: 1) Memborong atau 

melaksanakan pekerjaan; 2) Mengadakan barang dan atau jasa; 3) 

Membeli suatu barang dan atau jasa; 4) Menjual suatu barang dan atau 

jasa; -----------------------------------------------------------------------------------  

(6) Bahwa berdasarkan angka 4 Pedoman Pasal 22 tersebut, yang 

menyatakan tender adalah penawaran harga untuk menjual suatu barang 

dan jasa, Majelis Komisi berpendapat bahwa “tender” dalam Pasal 22 

tidak hanya berlaku untuk “public procurement”, namun juga bagi 

“konsesi”, antara lain melalui model lelang atau beauty contest. Berbeda 

dengan “tender” yang bertujuan untuk mencari penawar dengan harga 

terendah atau “best value” (kombinasi harga dan kualitas), konsesi 

bertujuan untuk mencari penawar dengan harga atau manfaat tertinggi; --  

(7) Bahwa dalam lelang, biasanya peserta menawarkan satu atau lebih 

penawaran harga dan penawar dengan harga tertinggi yang 

memenangkan lelang. Sedangkan dalam beauty contest, biasanya peserta 

menawarkan rencana bagaimana perusahaan akan menggunakan aset 

tersebut di kemudian hari dan menyediakan credentials untuk 

menunjukkan rencana tersebut dapat dipercaya (Maarten Janssen (Ed), 

2004). Proses penilaian beauty contest, dilakukan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu, misalnya keahlian teknis, 

kemampuan keuangan, dan cakupan jaringan (OECD Policy Brief, Mei 

2007). Namun bukan berarti penawaran harga selalu absen dalam proses 

beauty contest, penawaran harga dapat menjadi salah satu elemen 

penilaian dalam proses beauty contest (Maarten Janssen (Ed), 2004); -----  
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(8) Bahwa beauty contest lebih menjadi pilihan dibandingkan dengan lelang 

dalam hal diperlukan inovasi dan pendekatan yang berbeda dalam proyek 

yang akan dikerjakan. Melalui beauty contest, peserta dapat 

mengembangkan kreasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan khusus 

karena syarat-syarat belum sepenuhnya ditetapkan di awal (Maarten 

Janssen (Ed), 2004); ---------------------------------------------------------------  

(9) Bahwa model beauty contest dalam rangka memberikan hak konsesi 

terhadap industri dengan karakteristik monopoli alamiah digunakan oleh 

Terlapor I (PNA) dan Terlapor II (MEI) dalam rangka mencari mitra 

untuk memproduksi LNG; --------------------------------------------------------  

(10) Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa beauty 

contest adalah salah satu bentuk tender, yang bertujuan untuk 

menciptakan competition for the market dan oleh karenanya tunduk pada 

ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------------  

4. Tentang Perilaku Diskriminatif ; ------------------------------------------------------------  

4.1 Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Bahwa PNA dan MEI melaksanakan beauty contest dalam pemilihan 

partner untuk proyek Donggi-Senoro LNG dengan cara diskriminatif 

karena memberikan kesempatan yang berbeda-beda kepada peserta dan 

menguntungkan kepada MC; -----------------------------------------------------  

(2) Bahwa perilaku diskriminatif ditunjukkan oleh fakta-fakta sebagai 

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

a. MC telah melakukan diskusi dengan PNA dan MEI sekurang-

kurangnya sejak 12 Januari 2006 untuk proyek LNG ini dan beberapa 

kali melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hal ini. Kesempatan 

ini tidak dimiliki oleh peserta lain sehingga waktu untuk penyiapan 

proposal menjadi lebih sempit; ----------------------------------------------  

b. Undangan pertama beauty contest disampaikan pada tanggal 1 

September 2006 kepada 7 (tujuh) calon partner dan pada tanggal 13 

September 2006 dikirimkan kembali undangan kepada 3 (tiga) calon 

partner. Calon partner yang menerima undangan pertama dan kedua 

selambat-lambatnya menyampaikan proposal pada tanggal 22 
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September 2006. Hal ini mengakibatkan peserta memiliki waktu 

penyiapan proposal yang berbeda-beda;  -----------------------------------  

c. PNA dan MEI mengundang MC pada tanggal 4 September 2006 

setelah TOR disampaikan dengan maksud untuk menilai TOR dan 

melihat kesiapan MC. Hal ini tidak dilakukan untuk seluruh peserta 

beauty contest;  -----------------------------------------------------------------  

4.2 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (PNA) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

(1) Bahwa tidak ada persekongkolan (tindakan diskriminatif) dalam beauty 

contest;  ------------------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa fakta-fakta tidak adanya tindakan diskriminatif adalah sebagai 

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

a. Semua perusahaan yang menyampaikan minat terhadap proyek 

diundang dalam beauty contest. Perusahaan yang diundang memiliki 

kesempatan yang sama;  ------------------------------------------------------  

b. PNA tidak hanya memberikan kesempatan untuk bertemu (courtesy 

call) kepada MC tetapi juga kepada LNGEU, BG Asia Pacific Ltd, 

Itochu Corporation, LNG Japan Corporation, Marubeni Corporation 

dan Mitsui;  ---------------------------------------------------------------------  

c. Perbedaan tanggal pengiriman undangan sama sekali tidak 

menguntungkan MC. Selaku pihak terakhir yang diundang, BG Asia 

Pacific Pte Ltd, Japan Petroleum Exploration Co. Ltd dan Pacific Oil 

And Gas Indonesia tidak menyampaikan keberatan;  --------------------  

d. Selama pelaksanaan beauty contest, Tim Pelaksana beauty contest  di 

PNA tidak pernah bertemu dengan peserta. Tim bertindak independen 

dalam menyusun TOR;  -------------------------------------------------------  

4.3 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan 

Terlapor III (MEPTS) pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:  

(1) Bahwa komunikasi antara MEI dan MEPTS dengan MC sebelum 

diadakannya proses seleksi mitra adalah dalam rangka niatan baik MEI 

dan MEPTS membantu LNGI untuk diperkenalkan dengan pebisnis 
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bertaraf internasional. LNGI juga berinisiatif melakukan komunikasi 

dengan Anadarko, Itochu dan Mitsui; -------------------------------------------  

(2) Bahwa tidak ada bukti-bukti hukum yang sah perbedaan waktu 

merupakan bentuk persekongkolan. Disamping itu, perusahaan yang 

menerima undangan pada tanggal 13 September 2006 tidak mengajukan 

keberatan; ----------------------------------------------------------------------------  

(3) Bahwa presentasi MC pada tanggal 4 September 2006 tidak dimaksudkan 

untuk melihat dan menilai TOR namun hanya dalam rangka 

mendengarkan presentasi MC;  --------------------------------------------------  

4.4 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (MC) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------  

(1) Bahwa beauty contest tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjuk 

MC sebagai mitra dan pembeli gas melainkan beauty contest 

dilaksanakan untuk mencari partner terbaik bagi PNA dan MEI dan 

MEPTS guna melaksanakan aktivitas hilir atas lahan Senoro dan 

Matindok;----------------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa PNA, MEI dan MEPTS tidak memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan beauty contest dan juga tidak memiliki kewajiban kepada 

LNGEU ataupun kepada pihak lain manapun. PNA, MEI dan MEPTS 

sejak awal dapat menunjuk langsung MC sebagai partner apabila 

keduanya menginginkan hal tersebut; -------------------------------------------  

(3) Bahwa tidak benar apabila dikatakan PNA, MEI dan MEPTS mencari 

partner dan pembeli gas. PNA, MEI dan MEPTS hanya mencari partner 

untuk membentuk perusahaan patungan dimana perusahaan patungan 

tersebut akan menjadi pembeli gas; ---------------------------------------------  

(4) Bahwa diskusi-diskusi yang dilakukan oleh MC dengan PNA, MEI dan 

MEPTS tidak ada kaitannya dengan beauty contest. Oleh karenanya 

diskusi-diskusi tersebut tidak dapat dikatakan memberikan keuntungan 

kepada MC karena MC tidak mengetahui apa keinginan PNA, MEI dan 

MEPTS. MC juga tidak memiliki peranan dalam menentukan kriteria 

dari beauty contest; ----------------------------------------------------------------  
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4.5 Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pendapat atau pembelaan para 

Terlapor, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -------------------------  

(1) Bahwa terkait dengan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh MC kepada 

Direksi PNA, Direksi MEI dan Direksi MEPTS sebelum dan pada saat 

beauty contest merupakan tindakan yang menguntungkan bagi MC. 

Presentasi-presentasi MC kepada Direksi PNA, MEI dan MEPTS tanggal 

7 Februari 2006, tanggal 23 Februari 2006, tanggal 24 Februari 2006, 

tanggal 16 Maret 2006 dan tanggal 4 September 2006 adalah berkaitan 

dengan substansi proyek. Tidak semua peserta beauty contest 

memperoleh kesempatan yang sama dari Direksi PNA, MEI dan MEPTS 

untuk melakukan diskusi terkait dengan substansi proyek baik sebelum 

maupun pada saat pelaksanaan beauty contest sehingga Majelis menilai 

terdapat perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh PNA, MEI dan 

MEPTS; ------------------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa terkait dengan perbedaan waktu pengiriman undangan, Majelis 

Komisi menilai perbedaan waktu tersebut telah memberikan kesempatan 

dan peluang yang berbeda di antara peserta beauty contest dalam 

menyiapkan dokumen. Meskipun tidak terdapat keberatan dari peserta 

beauty contest yang memperoleh undangan terakhir, Majelis Komisi 

menilai perbedaan pengiriman undangan tersebut merupakan tindakan 

diskriminatif; ------------------------------------------------------------------------  

(3) Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pembelaan Terlapor I (PNA) 

bahwa  Terlapor IV tidak pernah melakukan presentasi kepada Tim 

Evaluator pada tanggal 4 September 2006. Meskipun demikian, Majelis 

Komisi menilai bahwa presentasi Terlapor IV (MC) tanggal 4 September 

2006 kepada Direksi Terlapor I (PNA) dan Direksi Terlapor II (MEI) 

terkait dengan substansi proyek merupakan tindakan diskriminatif karena 

keputusan-keputusan strategis terkait dengan proses beauty contest 

berada dalam kewenangan Direksi Terlapor I (PNA) dan Direksi 

Terlapor II (MEI). Sedangkan peserta lain tidak mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk melakukan presentasi dihadapan Direksi 

Terlapor I (PNA) dan Terlapor II (MEI); ---------------------------------------  
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(4) Bahwa Majelis Komisi menilai presentasi Terlapor IV (MC) kepada 

Terlapor I (PNA) dan Terlapor II (MEI) adalah untuk mengetahui posisi 

Terlapor I (PNA) dan Terlapor II (MEI) agar Terlapor IV (MC) dapat 

mempersiapkan proposal sesuai dengan keinginan Terlapor I (PNA) dan 

Terlapor II (MEI). Dengan demikian presentasi tersebut telah 

memberikan keuntungan bagi Terlapor IV (MC) dibanding peserta 

lainnya dalam menyusun proposal beauty contest; ----------------------------  

5. Tentang Beauty Contest diarahkan pada Mitsubishi Corporation; -----------------  

5.1 Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Bahwa TOR tidak menunjukkan kepastian dalam memilih partner dan 

sejak awal PNA dan MEI telah mengarahkan pemenang beauty contest 

adalah MC; --------------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa proses beauty contest yang mengarah kepada pelaku usaha 

tertentu ditunjukkan oleh fakta-fakta sebagai berikut: ------------------------  

a. Adanya perbedaan penilaian dari Tim PNA dan Tim  MEI yang 

didasarkan pada TOR yang sama. Ketidakpastian dalam sistem 

penilaian ini terlihat pada TOR yang tidak memuat sistem penilaian 

sehingga timbul perbedaan penilaian; --------------------------------------  

b. TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkan dalam 

menggugurkan peserta. PNA dengan persetujuan MEI menggugurkan 

konsorsium LNG EU/Osaka Gas/Golar serta LNG Japan Corporation 

dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR; ---------------------------  

c. Berdasarkan additional questioner Tim Evaluator PNA dan MEI 

menilai dan merekomendasikan kepada direksi bahwa proposal 

Mitsui lebih baik daripada proposal MC. Namun Direksi PNA dan 

MEI meminta persyaratan final and binding. Hal ini tidak sesuai 

dengan TOR yang mensyaratkan adanya negosiasi sehingga dengan 

demikian permintaan final and binding merupakan upaya untuk 

menyingkirkan Mitsui dalam rangka memenangkan MC; ---------------  

5.2 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (PNA) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  
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(1) Bahwa tidak benar TOR menunjukkan ketidakpastian dalam memilih 

partner dan sejak awal PNA, MEI  dan MEPTS mengarahkan pemenang 

beauty contest kepada MC; -------------------------------------------------------  

(2) Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai 

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

a. Kriteria penilaian telah dimuat dalam TOR dan TOR Clarification 

Meeting. Perbedaan penilaian antara PNA dan Medco hanya terjadi di 

tahap proses penilaian. Di tahap akhir, penilaian PNA dan Medco 

sama; -----------------------------------------------------------------------------  

b. LNGEU gugur karena tidak memenuhi persyaratan jointly and 

severally liable untuk konsorsium. Persyaratan ini jelas-jelas ada di 

dalam TOR dan TOR Clarification Meeting; ------------------------------  

c. Mitsubishi dan Mitsui masuk dalam kualifikasi PNA dan Medco 

sehingga lolos sebagai shortlisted partners; -------------------------------  

d. TOR final and binding proposal bukan kriteria tambahan, melainkan 

TOR yang dikeluarkan untuk memilih mitra dari shortlisted partners;  

e. Kriteria yang mengikat dalam TOR final and binding proposal 

merupakan kriteria yang mutlak untuk melindungi kepentingan 

negara, PNA dan Medco, sehingga tidak dapat dinegosiasikan. Baik 

MC dan Mitsui menerima TOR yang sama dengan persyaratan yang 

sama; -----------------------------------------------------------------------------  

5.3 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan 

Terlapor III (MEPTS) pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:  

(1) Bahwa perbedaan penilaian antara MEI dan PNA adalah merupakan 

suatu hal yang lazim dalam hal seleksi calon mitra karena MEI dan PNA 

merupakan 2 (dua) entity yang berbeda. Hal yang lazim apabila TOR 

tidak memuat sistem penilaian dimana sistem penilaian merupakan 

diskresi pihak penyelenggara. Yang terpenting adalah sistem penilaian 

diterapkan secara adil, equal dan objektif; -------------------------------------  

(2) Bahwa permintaan binding proposal bertujuan untuk melindungi hak-

haknya dan menambah kredibilitas proses seleksi. Permintaan binding 

proposal tersebut didasarkan pada laporan dan usulan Tim Evaluator 
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PNA dan MEI kepada Direksi PNA dan MEI pada tanggal 7 Nopember 

2006 dimana Tim mengusulkan agar dibuat additional questioners untuk 

mendapatkan binding proposal; --------------------------------------------------  

5.4 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (MC) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------  

(1) Bahwa tidak benar TOR tidak menunjukkan ketidakpastian karena 

kriteria yang dikenal sebagai TOR adalah pasti dan tidak ditujukan untuk 

menunjuk MC sebagai pemenang. Kriteria tersebut ditujukan untuk 

mencari partner terbaik bagi PNA dan MEI -----------------------------------  

(2) Bahwa TOR mempunyai informasi memadai dan tidak terdapat tujuan 

untuk mendiskriminasi pihak manapun sebagaimana penjelasan ahli; -----  

(3) Bahwa perbedaan dalam penilaian hanyalah merupakan cerminan 

perbedaan pengalaman antara PNA dan MEI. Hal ini tidak menyebabkan 

evaluasi TOR menjadi tidak jelas sepanjang metode evaluasi 

diaplikasikan secara sama terhadap seluruh proposal; ------------------------  

(4) Bahwa  konsorsium LNGEU gugur karena tidak memenuhi persyaratan 

peringkat BBB+ sebagaimana diminta oleh PNA oleh karenanya tidak 

masuk dalam shortlist. Sedangkan LNG Japan Corporation digugurkan 

karena tidak dimasukkan dalam shorlist MEI meskipun dimasukkan 

dalam shorlist PNA; ---------------------------------------------------------------  

(5) Bahwa MC tidak memiliki peran apapun dalam menetapkan kriteria 

beauty contest dan tidak mengetahui alasan persyaratan harus binding. 

Menurut ahli, persyaratan binding merupakan persyaratan yang tepat dan 

merupakan hal yang baik; ---------------------------------------------------------  

5.5 Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Bahwa perbedaan penilaian antara Tim Evaluator dari PNA dan MEI 

menunjukkan belum terdapatnya kesamaan pandangan dari Tim 

Evaluator PNA dan MEI dalam memberikan penilaian terhadap proposal 

para peserta beauty contest. Majelis Komisi menilai perbedaan penilaian 

proposal tersebut telah merugikan peserta beauty contest; -------------------  
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(2) Bahwa terkait dengan TOR yang dibuat mengambang, Majelis Komisi 

menilai : -----------------------------------------------------------------------------  

a. Alasan digugurkannya konsorsium LNGEU/Osaka Gas/Golar 

karena tidak menyertakan jointly and severally liable agreement 

adalah mengada-ada dan tidak sesuai TOR karena dalam TOR 

hanya meminta: “a definitive statement regarding of liability for 

each party in the consortium”, dan dalam Minutes Of Meeting  

tanggal 19 September 2006 tidak pernah meminta agreement dan 

hanya menjelaskan :”the partnership by consortium is possible 

jointly and severally liable”;  ----------------------------------------------  

b. Terdapat pertentangan antara TOR dan keputusan Direksi yaitu 

dalam hal tujuan pemasaran. TOR menyebutkan tujuan pemasaran 

adalah Jepang, Korea dan Taiwan sedangkan Direksi melarang 

pemasaran ke Korea dan Taiwan;  ----------------------------------------  

c. TOR tidak menjelaskan adanya penolakan terhadap peserta tertentu 

namun Direksi melarang adanya peserta yang melibatkan Osaka 

Gas karena merupakan western buyer;  ----------------------------------  

d. TOR tidak meminta teknologi seperti apa yag diinginkan namun 

Direksi meminta teknologi yang telah proven;  -------------------------  

e. Majelis Komisi menilai penilaian-penilaian hasil beauty contest 

dengan alasan non ekonomi yang tidak terdapat dalam TOR 

sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa TOR dibuat 

mengambang; ----------------------------------------------------------------  

(3) Bahwa terkait dengan binding proposal, Majelis Komisi menilai bahwa 

persyaratan binding proposal ini mengarah pada MC sebagai pemenang. 

Hal ini dikarenakan Direksi PNA dan MEI meminta adanya binding 

proposal setelah Tim Evaluator memberikan additional questioner 

kepada MC dan Mitsui. Additional questioner merupakan tindak lanjut 

dari rapat tanggal 7 Nopember 2006. Berdasarkan hasil dari additional 

questioner, Tim Evaluator berkesimpulan bahwa proposal Mitsui lebih 

baik dari proposal MC dan merekomendasikan hal tersebut kepada Wakil 

Direktur Utama PNA; -------------------------------------------------------------  
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6. Tentang Beauty Contest dirancang untuk menyingkirkan LNGEU; -------------- -  

6.1 Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Bahwa beauty contest dirancang untuk memenangkan Mitsubishi 

Corporation sebagai upaya untuk menyingkirkan peran LNGEU;----------  

(2) Bahwa proses beauty contest yang dirancang untuk menyingkirkan 

LNGEU ditunjukkan oleh fakta-fakta sebagai berikut: -----------------------  

a. Proyek LNG di Sulawesi dirancang untuk membantu shortfall 

Bontang dimana PNA dan MC memiliki kepentingan di LNG 

Bontang; -------------------------------------------------------------------------  

b. Rapat antara PT Pertamina EP, MEPTS, LNGI dan PT Maleo pada 

tanggal 28 November 2005 menyepakati hal-hal mendasar tentang 

proyek gas di lapangan Senoro termasuk untuk membantu shortfall di 

Bontang. Namun hal ini tidak jelas kelanjutannya meskipun LNGI 

terus melakukan kegiatan-kegiatan terkait kesepakatan ini. Masuknya 

MC melalui due dilligence mempengaruhi PNA dan MEI terhadap 

kelanjutan proyek ini dengan LNGI. Hal ini tercermin dari tidak 

adanya tanggapan dari PNA dan MEI terkait dengan proposal MC 

yang memasukkan LNGEU sebagai calon partner; ----------------------  

c. Undangan kepada LNGEU untuk mengikuti beauty contest 

merupakan upaya menyingkirkan LNGEU karena dari sisi 

persyaratan, LNGEU tidak memenuhi persyaratan pengalaman 

karena perusahaan ini baru didirikan untuk memenuhi Exclusivity 

Agreement. Meskipun berkonsorsium, namun PNA menolak anggota 

konsorsiumnya dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR;--------  

6.2 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (PNA) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

(1) Bahwa tidak benar beauty contest  dirancang untuk memenangkan MC 

sebagai upaya untuk menyingkirkan LNGEU; --------------------------------  

(2) Bahwa fakta-fakta beauty contest tidak dirancang untuk memenangkan 

MC sebagai upaya untuk menyingkirkan LNGEU adalah sebagai berikut; 

a. Semua perusahaan yang menyampaikan minat terhadap proyek 

diundang dalam beauty contest; ---------------------------------------------  
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b. Meskipun tidak ada kewajiban untuk mengundang LNGEU, PNA dan 

Medco tetap mengundang LNGEU; ----------------------------------------  

c. TOR memberikan kesempatan kepada perusahaan baru seperti 

LNGEU untuk membentuk konsorsium dengan perusahaan yang 

memiliki rating BBB+ (S&P) atau yang setara; ---------------------------  

d. MC bukan pemilik participating interest dalam proyek LNG di 

Bontang; -------------------------------------------------------------------------  

e. Informasi mengenai shortfall di Bontang sudah merupakan 

pengetahuan umum, bahkan LNGEU mengetahuinya; ------------------  

6.3 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan 

Terlapor III (MEPTS) pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:  

(1) Bahwa apabila semata-mata beauty contest untuk menyingkirkan 

LNGEU, maka PNA dan MEI tidak perlu melakukan beauty contest 

karena PNA dan MEI dapat menunjuk langsung siapapun untuk menjadi 

mitra investasinya karena tidak ada kewajiban berdasarkan peraturan 

yang berlaku untuk melakukan proses seleksi; --------------------------------  

(2) Bahwa rapat tanggal 28 November 2005 bukanlah rapat yang 

menyepakati bahwa PNA dan MEI telah setuju untuk menjual gas kepada 

LNGI dan LNG dari pabrik LNGI pasti akan diproduksi untuk menutup 

Bontang shortfall; ------------------------------------------------------------------  

(3) Bahwa tidak benar konsorsium LNGEU/Osaka Gas/Golar ditolak 

berdasarkan alasan yang tidak tercantum dalam TOR. Konsorsium 

LNGEU/Osaka Gas/Golar tidak memenuhi persyaratan jointly and 

severally liable dan agreement dari persyaratan tersebut baru 

ditandatangani setelah evaluasi tahap I selesai; --------------------------------  

6.4 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (MC) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------  

(1) Bahwa tidak benar beauty contest dirancang untuk memenangkan MC 

sebagai upaya untuk menyingkirkan LNGEU karena beauty contest 

dirancang untuk menemukan mitra terbaik bagi PNA dan MEI. 

Ketidakmampuan LNGEU untuk menemukan mitra yang sesuai dengan 
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keinginan PNA merupakan alasan pengguguran dalam babak pertama 

beauty contest; ----------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa beauty contest tidak mungkin dirancang untuk menggugurkan 

LNGI/LNGEU atau untuk menyatakan MC sebagai pemenang; ------------  

(3) Bahwa MC tidak memiliki kepentingan dalam shortfall Bontang karena 

tidak ada kerugian atau manfaat langsung bagi MC. MC tidak terlibat 

dalam pengoperasian lapangan Bontang karena peran MC hanya salah 

satu dari pemberi pinjaman untuk lapangan Bontang; ------------------------  

(4) Bahwa MC tidak mengetahui rapat tanggal 28 November 2005. Pada 

tanggal tersebut EA telah berakhir sehingga PNA dan MEI tidak 

memiliki kewajiban hukum apapun terhadap LNGI/LNGEU atau          

PT Maleo dan untuk menindaklanjuti tentang hal apapun; ------------------  

(5) Bahwa PNA dan MEI dapat menunjuk secara langsung MC untuk 

menjadi Partner tanpa melalui beauty contest sehingga beauty contest 

bukan merupakan upaya untuk menyingkirkan LNGI/LNGEU; ------------  

(6) Bahwa LNGI/LNGEU telah gagal memenuhi persyaratan dalam TOR 

karena anggota konsorsiumnya yaitu Osaka Gas hanya menyatakan 

komitmennya terhadap konsorsium tidak mengikat dan hanya 

bertanggungjawab sendiri-sendiri; -----------------------------------------------  

6.5 Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Bahwa Majelis Komisi menilai pilihan Terlapor I (PNA) dan Terlapor II 

(MEI) untuk melaksanakan beauty contest mengakibatkan proses beauty 

contest tersebut harus ditempuh melalui mekanisme persaingan usaha 

yang sehat dan harus tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku 

termasuk UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------  

(2) Bahwa terkait dengan beauty contest dirancang untuk menyingkirkan 

LNGEU, Majelis Komisi sependapat dengan pembelaan Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bahwa tidak terdapat kaitan 

antara beauty contest dengan upaya menyingkirkan LNGEU; --------------  

7. Tentang Beauty Contest mengarah untuk menunjuk MC guna membantu bisnis 

LNG PNA; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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7.1 Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Bahwa beauty contest diarahkan untuk memenangkan MC guna 

membantu PNA dalam shortfall Bontang yang mempengaruhi pemasaran 

LNG PT Pertamina (Persero); ----------------------------------------------------  

(2) Bahwa fakta-fakta beauty contest mengarah kepada MC adalah sejak due 

dilligence sampai beauty contest telah menempatkan masalah shortfall 

dalam pengelolaan proyek LNG di Sulawesi. Dan hal ini juga disadari 

oleh MC dengan selalu menyampaikan proposalnya berkaitan dengan 

shortfall di Bontang. Informasi hal ini yang tidak dimiliki oleh peserta 

lain; -----------------------------------------------------------------------------------  

7.2 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (PNA) tidak 

menyampaikan pendapat terkait dengan hal ini; -------------------------------------  

7.3 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan 

Terlapor III (MEPTS) pada pokoknya menyampaikan bahwa informasi 

mengenai shortfall Bontang bukan merupakan rahasia dan dapat diakses secara 

luas pada saat itu dari media;------------------------------------------------------------ 

7.4 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (MC) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------  

(1) Bahwa shortfall Bontang merupakan pengetahuan umum dan tidak hanya 

MC yang mengetahuinya; ---------------------------------------------------------  

(2) Bahwa LNGEU telah menyadari fakta adanya shortfall Bontang sebelum 

MC melakukan due dilligence; ---------------------------------------------------  

7.5 Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi sependapat dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bahwa 

shortfall Bontang merupakan pengetahuan umum. Majelis Komisi menilai 

shortfall Bontang tidak relevan dikaitkan dengan upaya penunjukan MC 

sebagai pemenang beauty contest; ------------------------------------------------------  

8. Tentang Persekongkolan; --------------------------------------------------------------------  

8.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan 

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan 

horizontal dan vertikal; ------------------------------------------------------------------  
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8.2 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; -   

8.3 Bahwa yang dimaksud dengan 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; -----------------  

8.4 Bahwa yang dimaksud dengan 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; -------------------------------  

8.5 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya persekongkolan yang dilakukan para 

Terlapor adalah sebagai berikut; --------------------------------------------------------   

8.5.1 Bahwa MC bersekongkol dengan PNA, MEI dan MEPTS untuk 

mengatur dan atau menentukan MC sebagai pemenang yang 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara lain 

tersingkirnya LNGEU dan Mitsui dari Beauty Contest tersebut; ---------  

8.5.2 Bahwa MC bersekongkol dengan PNA, MEI dan MEPTS untuk 

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yaitu LNGI, yang 

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan berdasarkan 

Confidentiality Agreement, melalui proses due dilligence terhadap 

dokumen pekerjaan awal LNGI di Proyek Senoro yang dimanfaatkan 

oleh MC untuk memenangkan Beauty Contest pencarian mitra 

investasi dalam Proyek Donggi-Senoro; ------------------------------------  

8.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I (PNA) pada pokoknya menyatakan 

tidak ada unsur persekongkolan karena hal-hal sebagai berikut; ------------------  

8.6.1 Bahwa tidak benar jika PNA melakukan beauty contest hanya untuk 

mengarahkan MC sebagai pemenang beauty contest. Apabila PNA 

dan MEI bermaksud untuk menunjuk MC, untuk apa PNA dan MEI 

buang-buang waktu dan tenaga untuk melakukan beauty contest 

karena dapat saja PNA dan MEI menunjuk langsung MC tanpa harus 

mengadakan beauty contest. Sebagaimana diketahui oleh KPPU 
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bahwa tidak ada satu aturan pun yang mewajibkan PNA untuk 

melakukan beauty contest apalagi tender untuk memilih mitra kerja 

sama; -----------------------------------------------------------------------------  

8.6.2 Bahwa semua perusahaan yang menyampaikan minatnya diundang 

dalam beauty contest, tidak ada pengecualian. Hal ini membuktikan 

bahwa tidak ada perlakuan istimewa kepada salah satu pihak; ----------  

8.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan Terlapor III (MEPTS) 

pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; --------------------------------  

8.7.1 Bahwa dalam penerapan hukum, unsur pelaku usaha dalam konteks 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah satu atau lebih pelaku usaha 

yang menjadi peserta seleksi calon mitra yang bersekongkol dengan 

pihak lain yang bukan peserta. Seandainya (quod non-padahal tidak) 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan terhadap calon mitra 

potensial, maka pelaku usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 

UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang ikut serta dalam 

proses seleksi calon mitra. Padahal dalam hal ini, MEI bukanlah salah 

satu peserta seleksi calon mitra, akan tetapi penyelenggara seleksi dan 

oleh karena itu tidak dapat disimpulkan bahwa MEI melanggar Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999.; -----------------------------------------------------  

8.7.2 Bahwa tuduhan Tim Pemeriksa tentang adanya persekongkolan hanya 

didasarkan pada penafsiran, perkiraan dan kesimpulan belaka terhadap 

suatu peristiwa/kejadian, yang tidak layak untuk menyimpulkan adanya 

persekongkolan. Bersekongkol untuk mengatur dan menentukan 

pemenang harus merupakan tujuan yang dibuktikan dengan bukti 

kongkrit untuk mencapai tujuan tersebut dan tidak dapat hanya asumsi, 

perkiraan, tafsiran ataupun kesimpulan belaka; -----------------------------  

8.8 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV (MC) pada pokoknya menyatakan 

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

8.8.1 Bahwa meskipun KPPU berpandangan bahwa beauty contest adalah 

tender sesuai dengan makna Pasal 22, KPPU tidak membuktikan 

adanya persekongkolan untuk menentukan Mitsubhisi sebagai 
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pemenang beauty contest. Pada kenyataannya, tidak terdapat 

persekongkolan tersebut; -------------------------------------------------------  

8.8.2 Bahwa bukti terkuat tidak terdapat persekongkolan tersebut adalah 

fakta bahwa PNA dan MEI tidak berkewajiban untuk mengadakan 

proses pemilihan apa pun untuk memilih suatu pelaku industri dengan 

siapa mereka ingin bekerja sama. Apabila mereka dapat memilih MC 

secara langsung apabila menginginkannya, mereka tidak perlu 

mengadakan beauty contest untuk memilih MC. Kesimpulannya adalah 

pasti mereka ingin melihat kemampuan dari berbagai pelaku industri 

untuk mendapatkan partner; ----------------------------------------------------  

8.8.3 Bahwa komunikasi antara MC dengan PNA dan MEI tanpa ada yang 

lainnya bukan merupakan bukti persekongkolan. MC telah 

menjelaskan mengapa komunikasi tersebut tidak dapat dianggap 

sebagai bukti atau indikator persekongkolan; -------------------------------  

8.9 Bahwa berdasarkan LHPL, pendapat dan pembelaan para Terlapor, terkait 

persekongkolan yang dilakukan para Terlapor, Majelis Komisi menilai hal-hal  

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

8.9.1 Bahwa perilaku diskriminatif berupa kesempatan diskusi dan presentasi 

yang hanya diberikan kepada MC serta penyampaian undangan yang 

berbeda merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh PNA 

dan MEI selaku penyelenggara beauty contest kepada MC; --------------  

8.9.2 Bahwa hasil penilaian yang berbeda, TOR yang mengambang dan 

permintaan binding proposal yang mengarah kepada MC merupakan 

bentuk tindakan PNA dan MEI yang menciptakan persaingan semu;  --  

8.9.3 Bahwa pemberian kesempatan eksklusif serta persaingan semu tersebut 

merupakan bentuk-bentuk persekongkolan sebagaimana dimaksud 

dalam Pedoman Pasal 22;  ------------------------------------------------------  

9. Tentang Informasi Rahasia Pelaku Usaha Pesaing; ------------------------------------  

9.1 Menimbang bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Bahwa due dilligence diduga merupakan upaya untuk mendapatkan 

informasi rahasia dari LNGEU dan hasil due dilligence dimanfaatkan 

oleh Mitsubishi Corporation untuk membuat proposal; ----------------------  



         
 

halaman 232 dari 245 
 
 

(2) Bahwa due dilligence yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation 

terhadap informasi-informasi yang dimiliki oleh LNGEU telah 

disalahgunakan untuk kepentingan Mitsubishi Corporation dalam 

membuat proposal baik sebelum maupun pada saat beauty contest; -------  

(3) Bahwa fakta-fakta adanya informasi hasil due dilligence yang digunakan 

Mitsubishi Corporation untuk membuat proposal adalah sebagai berikut;  

a. Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terkait dengan 

marketing LNG Sulawesi berdasarkan temuan hasil due dilligence 

dengan LNGI sebagaimana presentasi tanggal 23 dan 24 Februari 

2006; -----------------------------------------------------------------------------  

b. Mitsubishi Corporation memperbaiki proposal dan mempresentasikan 

proposalnya pada tanggal 16 Maret 2006 yang juga didasarkan pada 

hasil pemikiran setelah melakukan due dilligence dengan LNGI; -----  

c. Shortlist partner dari hasil evaluasi proposal ternyata adalah para 

pelaku usaha yang telah memiliki informasi awal yang cukup terkait 

dengan proyek Donggi-Senoro yaitu LNGEU, Mitsui dan Mitsubishi 

Corporation kecuali LNG Japan Corporation. LNG Japan Corporation 

masuk dalam shortlist Tim Evaluasi PT Pertamina (Persero) karena 

LNGEU dianggap tidak memenuhi syarat; --------------------------------  

9.2 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor I (PNA) pada 

pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------  

(1) Bahwa tidak ada informasi milik LNGI yang digunakan dalam beauty 

contest: -------------------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa fakta-fakta tidak adanya informasi milik LNGI yang digunakan 

dalam beauty contest adalah sebagai berikut: ----------------------------------  

a. Berdasarkan EA, LNGI bermaksud membeli gas dari Blok Senoro, 

sedangkan proyek yang dikembangkan PNA adalah monetisasi area 

Matindok dan Blok Senoro dengan skema hilir; --------------------------  

b. Dengan berbedanya lingkup proyek, maka sangat tidak mungkin bagi 

PNA menggunakan informasi yang ada dalam EA; ----------------------  
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c. Data milik LNGI sehubungan dengan EA (jika ada) tidak relevan, 

terbukti dengan masuknya LNG Japan Corporation dalam shortlist 

PNA. LNGI Japan tidak melakukan due dilligence terhadap LNGI; --  

9.3 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor II (MEI) dan 

Terlapor III (MEPTS) pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:  

(1) Bahwa tidak ada informasi yang berguna atau dapat digunakan dari hasil 

due dilligence pekerjaan awal LNGI dalam proses seleksi calon mitra 

karena basis teknologi, konsep teknologi, cakupan dan sifat transaksi 

bisnis pada periode seleksi calon mitra berbeda sama sekali dengan 

cakupan dan transaksi bisnis yang direncanakan sebelum seleksi calon 

mitra; ---------------------------------------------------------------------------------  

(2) Bahwa MEPTS tidak pernah menginstruksikan MC, Mitsui dan 

Anadarko untuk melakukan due dilligence terhadap LNGI. Due 

dilligence adalah hasil kesepakatan dan persetujuan LNGI sehingga 

merupakan perbuatan yang sah; --------------------------------------------------  

(3) Bahwa tidak ada dasar menyatakan bahwa terpilihnya LNG Japan 

sebagai shortlisted partner sebagai akibat tidak terpilihnya LNGEU; -----  

9.4 Menimbang bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, Terlapor IV (MC) 

pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------  

(1) Bahwa tidak benar karena tidak ada proposal dan presentasi dari 

Mitsubishi Corporation yang menggunakan sedikit informasi yang 

diberikan selama pelaksanaan due dilligence; ---------------------------------  

(2) Bahwa tidak ada bukti apapun yang mencocokkan rahasia perusahaan 

yang diduga milik LNGI dan proposal yang dibuat oleh Mitsubishi 

Corporation. Berdasarkan ahli, Mitsubishi Corporation tidak mungkin 

telah menggunakan setiap informasi milik LNGI selama pelaksanaan due 

dilligence; ---------------------------------------------------------------------------  

(3) Bahwa konsep proposal yang disampaikan oleh Mitsubishi Corporation 

kepada PNA dan Medco setelah melakukan due dilligence adalah sama 

dengan proposal yang disampaikan dalam presentasi kepada PNA dan 

Medco sebelum melakukan due dilligence. Oleh karena itu proposal 
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Mitsubishi Corporation tanggal 24 Februari 2006 tidak mungkin 

didasarkan pada setiap informasi milik LNGI; --------------------------------  

(4) Bahwa Mitsubishi Corporation telah mengangkat kemungkinan 

menggunakan Donggi Senoro untuk menutup kekurangan pasokan di 

Bontang dalam proposal Mitsubishi Corporation tanggal 7 Februari 2006 

dan diulangi dalam presentasi tanggal 23 Februari 2006; --------------------  

(5) Bahwa tidak ada informasi apapun yang menunjukkan informasi hasil 

due dilligence digunakan dalam presentasi tanggal 16 Maret 2006. 

Sebagian besar poin-poin dalam presentasi tanggal 16 Maret 2006 telah 

dibuat dalam presentasi tanggal 7 Februari 2006; -----------------------------  

(6) Bahwa semua peserta yang masuk dalam shortlist adalah yang memenuhi 

persyaratan TOR dan bukan yang memiliki informasi tentang pekerjaan 

awal LNGI. Fakta tidak terbantahkan adalah bahwa LNG Japan 

Corporation masuk dalam shortlist bukan karena LNGEU tidak masuk 

dalam shortlist tetapi karena LNG Japan Corporation memenuhi 

persyaratan TOR. Apabila LNGEU juga memenuhi persyaratan tersebut 

(yaitu peringkat minimum BBB+), PT Pertamina (Persero) kemungkinan 

besar akan meloloskannya; -------------------------------------------------------  

9.5 Menimbang bahwa terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 

sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Putusan MA No. 158 

K/PDTSUS/2009 tanggal 23 Juni 2009, pemahaman mengenai rahasia 

perusahaan dapat diadopsi dari pengertian rahasia dagang sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang (UU No. 30 Tahun 2000); ----------------------------------------------  

(2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000, Rahasia 

Dagang adalah “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang 

teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna 

dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia 

Dagang”; ----------------------------------------------------------------------------  
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(3) Bahwa Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000 menyatakan “Lingkup 

perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode 

pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi 

dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 

masyarakat umum”; ---------------------------------------------------------------  

(4) Bahwa selanjutnya tentang lingkup rahasia dagang, Pasal 3 UU No. 30 

Tahun 2000 menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------  

1. “Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut 
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga 
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya; -----------------  

2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut 
hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara 
umum oleh masyarakat; ------------------------------------------------------  

3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan 
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau 
usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan 
secara ekonomi; ----------------------------------------------------------------  

4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para 
pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah layak 
dan patut.” ----------------------------------------------------------------------  

(5) Bahwa terkait dengan due dilligence yang dilakukan oleh MC terhadap 

LNGI, awal terjadinya due dilligence adalah setelah MC melakukan 

presentasi kepada PNA dan MEI. Dalam salah satu presentasi berkaitan 

dengan MC’s  Request & Suggestions memuat: “MC would like to ask 

any opportunity for data review at the earliest regarding both up stream 

and down stream”. Selanjutnya MEI memfasilitasi MC untuk melihat 

data down stream dengan meminta MC melakukan due dilligence 

terhadap LNGI; ---------------------------------------------------------------------  

(6) Bahwa hasil due dilligence MC terhadap LNGI memberikan dasar bagi 

MC dalam menyiapkan proposal proyeknya sekurang-kurangnya untuk 

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

a. Dalam presentasi tanggal 7 Februari 2006, MC menyampaikan antara 

lain: “MC offers available terminal capacity (up to c. 2 MTPA) 

already secured in U.S./GoM, as required to secure sufficient cash 

flow and finance for the early FID”. Setelah melakukan due 

dilligence dan menilai bahwa teknologi yang ditawarkan LNGI 

adalah kapasitas 1.0 mtpa, memberikan inspirasi bagi MC bahwa 
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sebagaimana disampaikan pada presentasi tanggal 23 dan 24 Februari 

2006, kapasitas kilang 2.0 mtpa x 1 train adalah cukup untuk 

penggabungan Donggi-Senoro; ----------------------------------------------  

b. Dalam presentasi tanggal 7 Februari 2006, MC tidak menyinggung 

tentang DMO (Domestic Market Obligation), namun setelah 

melakukan due dilligence dan dari aspek komersial melihat adanya 

DMO, maka dalam proposal tanggal 16 Maret 2006, MC 

menyinggung tentang DMO yaitu dalam hal overcome DMO Issue; --  

(7) Bahwa Majelis Komisi menilai informasi hasil due dilligence yang 

dimanfaatkan oleh MC dalam menyusun proposal proyek dikategorikan 

sebagai rahasia perusahaan karena memenuhi kriteria dalam lingkup 

rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 

2000 yaitu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila memiliki 

nilai ekonomi dan pemilik atau para pihak yang menguasainya telah 

melakukan langkah-langkah layak dan patut sebagaimana telah ditempuh 

melalui Confidentiality Agreement; ---------------------------------------------  

(8) Bahwa terkait dengan hasil due dilligence merupakan persekongkolan 

untuk mendapatkan informasi rahasia pesaingnya, Majelis Komisi 

menilai bahwa sepanjang informasi digunakan oleh pihak lain untuk 

kepentingan bisnis dan mendapatkan manfaat dari informasi tersebut 

maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan 

untuk mendapatkan rahasia perusahaan pesaingnya;  -------------------------  

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;  ------------------------  

10.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat” ---------------------------------------------------------  

10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

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

10.3 Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------  
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10.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; --------------------------------------  

10.3.2 Bahwa berdasarkan analisis terhadap Identitas Para Terlapor, yang 

dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor IV, 

Mitsubishi Corporation sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang 

Hukum butir 2.4 di atas; --------------------------------------------------------   

10.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------               

10.4 Unsur Bersekongkol; ---------------------------------------------------------------------  

10.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan 

dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas 

inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya 

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

10.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat 

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

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------------------------------  

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ------------------------  

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; --------------  

d. menciptakan persaingan semu; -------------------------------------------  

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----  

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui 

atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan 

untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender 

tertentu; -----------------------------------------------------------------------  
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g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau 

pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; 

10.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan sebagaimana 

diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8 di atas, persekongkolan 

yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, 

PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV, Mitsubishi 

Corporation memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terdapat 

kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menciptakan persaingan 

semu dan terdapat pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara 

tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan 

hukum; ----------------------------------------------------------------------------  

10.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi; -----------------  

10.5 Unsur Pihak Lain; ------------------------------------------------------------------------  

10.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur 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” -----------------------------------------------  

10.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah 

pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang 

terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu Terlapor I, 

PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II, PT Medco Energi 

Internasional, Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang 

Hukum butir 2.1. dan 2.2 di atas; ---------------------------------------------  

10.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; ---------------------  

10.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -------------------------  

10.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender adalah: “suatu perbuatan para pihak yang terlibat 

dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk 

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk 
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memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. 

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara 

lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyarataan 

teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” ---------  

10.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender/beauty contest adalah melalui 

tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dan penyusunan TOR 

yang diarahkan kepada persyaratan tertentu agar dapat dipenuhi dan 

dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation sebagaimana diuraikan 

pada Bagian Tentang Hukum butir 4 dan butir 5 di atas; ----------------  

10.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan 

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

10.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------  

10.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman 

Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----  

10.7.2 Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender melalui tindakan-

tindakan yang bersifat diskriminatif dan penyusunan TOR yang 

diarahkan kepada persyaratan tertentu agar dapat dipenuhi dan 

dimenangkan oleh Mitsubishi Corporation sebagaimana diuraikan 

pada Bagian Tentang Hukum butir 10.6 merupakan tindakan tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----  

10.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----------------------------------  

11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999;  ------------------------  

11.1 Menimbang bahwa Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia 

perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat” ---------------------------------------------------------------------------------------  
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11.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

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

11.3 Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------  

11.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ”orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; ------------------------------------  

11.3.2 Bahwa berdasarkan analisis terhadap Identitas Para Terlapor, yang 

dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor IV, 

Mitsubishi Corporation sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang 

Hukum butir 2.4 di atas; --------------------------------------------------------   

11.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------               

11.4 Unsur bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya 

yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan; ----------------------------------  

11.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan berdasarkan Pasal 1 

angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 adalah “bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud 

untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha 

yang bersekongkol; --------------------------------------------------------------  

11.4.2 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan sebagaimana 

diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8, persekongkolan yang 

dilakukan oleh Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; 

Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi; dan Terlapor IV, 

Mitsubishi Corporation memenuhi unsur persekongkolan karena 

Terlapor II dan Terlapor III menfasilitasi Terlapor IV untuk mereview 

data milik LNGI; -----------------------------------------------------------------  

11.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang informasi kegiatan usaha 

pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 
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sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 9, data-data 

rahasia LNGI yang diperoleh dari hasil due diligence menjadi dasar 

bagi Terlapor IV untuk membuat proposal beauty contest; ---------------  

11.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai 

rahasia perusahaan  terpenuhi; ------------------------------------------------  

11.5 Unsur Pihak Lain; ------------------------------------------------------------------------  

11.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur 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” -----------------------------------------------  

11.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah 

pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang 

terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu  Terlapor II, 

PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor III, PT Medco 

E&P Tomori Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang 

Hukum butir 2.2. dan 2.3 di atas; ---------------------------------------------  

11.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; ---------------------  

11.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----------  

11.6.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan 

usaha tidak sehat adalah; “persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 

atau menghambat persaingan usaha; ---------------------------------------  

11.6.2 Bahwa tindakan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation dengan 

membuat proposal berdasarkan hasil due diligence sebagaimana 

diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 11.4 tentang 

persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha 

pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan 

merupakan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha; ---------------------------------------------  
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11.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----------------------------------  

12. Tentang Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi 

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

12.1 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV, 

Mitsubishi Corporation dengan Terlapor I, PT Pertamina (Persero) dan 

Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk untuk mengatur dan atau 

menentukan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation sebagai pemenang beauty 

contest yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;  ----------  

12.2 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV, 

Mitsubishi Corporation dengan Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, 

Tbk dan Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk mendapatkan 

informasi kegiatan usaha pesaingnya yaitu LNGI., yang diklasifikasikan 

sebagai rahasia perusahaan untuk menyusun proposal beauty contest yang 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;  --------------------------   

 

 

13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;  ------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-

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

13.1 Tentang Teknologi; ----------------------------------------------------------------------  

Bahwa karakterisitik ladang gas di Indonesia sangat bervariasi dari ladang 

yang cadangan gasnya besar sampai cadangan kecil yang tersebar (stranded). 

Investor pada umumnya lebih memilih pada ladang yang memiliki cadangan 

gas yang besar dengan teknologi yang sudah teruji (proven). Tetapi di sisi 

lainnya investor menilai bahwa pengelolaan ladang gas dengan cadangan 

kecil dinilai tidak layak dengan menggunakan teknologi yang telah teruji. 

Apabila kecenderungan ini terus berlangsung, maka cadangan-cadangan gas 

kecil tidak pernah bisa dimanfaatkan selama cadangan gas yang relatif besar 

belum habis. Sebagai akibatnya, tanpa adanya terobosan teknologi 
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pemanfaatan gas nasional lebih cenderung untuk pemakaian luar negeri 

dibandingkan untuk kepentingan pemakaian dalam negeri; 

13.2 Tentang Kebijakan Harga Gas Bumi; -------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan amanat UU No.22 Tahun 2001, tujuan dari pemanfaatan 

gas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan 

keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Instrumen untuk memberikan 

keuntungan sebesar-besarnya bagi negara tersebut adalah melalui 

kewenangan pemerintah dalam menentukan harga. Oleh karena itu, dalam hal 

penetapan harga gas bumi, pemerintah harus memiliki standar kebijakan yang 

bersifat baku;  ----------------------------------------------------------------------------  

13.3 Tentang hal-hal yang memberatkan; --------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi 

Terlapor IV (MC) karena Terlapor IV (MC) merupakan pihak yang 

mengambil inisiatif meminta pembukaan informasi hulu dan hilir yang 

melahirkan kebijakan diselenggarakannya due dilligence; ------------------------  

13.4 Tentang hal-hal yang meringankan; ---------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi 

Terlapor yaitu: ----------------------------------------------------------------------------  

13.4.1 Terlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PT Medco Energi 

Internasional, Tbk.; Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi 

dan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation telah bersikap baik dan 

kooperatif selama proses pemeriksaan; ----------------------------------  

13.4.2 Terlapor III (MEPTS) hanya berperan melaksanakan kebijakan 

Terlapor II (MEI) dalam memfasilitasi kegiatan due dilligence; -----  

13.4.3 Sampai saat ini proyek Donggi-Senoro belum dilaksanakan 

sehingga belum menghasilkan penerimaan bagi para pihak terkait; -   

14. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah; ------------------------------------  

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan hal-hal 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------  
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14.1 Bahwa pemerintah perlu mendorong optimalisasi pemanfaatan cadangan gas 

melalui penggunaan teknologi yang sesuai dengan karakteristik ladang gas 

dengan cadangan gas yang relatif kecil dan tersebar; -----------------------------  

14.2 Bahwa pemerintah perlu memiliki instrumen kebijakan yang bersifat baku 

dalam hal menentukan harga gas bumi; ---------------------------------------------  

14.3 Bahwa pemerintah perlu mendorong realisasi dan penyelesaian Proyek 

Donggi-Senoro agar terlaksana tepat waktu; ---------------------------------------  

15. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan 

mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis 

Komisi: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Pertamina (Persero), Terlapor II PT 

Medco Energi Internasional, Tbk dan Terlapor IV Mit subishi Corporation 

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk, 

Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Terlapor IV, Mitsubishi 

Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 UU No. 5 

Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Menghukum Terlapor I PT Pertamina (Persero) membayar denda sebesar         

Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara 

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha 

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 

Persaingan Usaha); ------------------------------------------------------------------------------  

4. Menghukum Terlapor II PT Medco Energi Internasional, Tbk membayar 

denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)  yang harus disetor ke 

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 
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bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 

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

5. Menghukum Terlapor III PT Medco E&P Tomori Sulawesi membayar denda 

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran 

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

6. Menghukum Terlapor IV, Mitsubishi Corporation memba yar denda sebesar 

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas 

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan 

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran 

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

 

Bahwa setelah Terlapor I s.d Terlapor IV melakukan pembayaran denda, maka salinan 

bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  

pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 dan dibacakan di muka persidangan               

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

terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis; Ir. H. Tadjuddin Noer 

Said, Erwin Syahril, S.H., Ir. Dedie S. Martadisatra, S.E., M.M., dan Dr. Sukarmi, S.H., 

M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, 

S.H. dan Shobi Kurnia, S.H. masing-masing sebagai Panitera.  

 

Ketua Majelis, 

 

 

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. 
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Anggota Majelis, 

 

 

Ir. H. Tadjuddin Noer Said 

Anggota Majelis, 

 

 

Erwin Syahril, S.H. 

 

Anggota Majelis, 

 

 

Ir. Dedie S. Martadisatra, S.E., M.M. 

Anggota Majelis, 

 

 

   Dr. Sukarmi, S.H., M.H. 

 

Panitera, 

 

 

Akbar Hariyadi, S.H.  

 

 

Shobi Kurnia, S.H. 

 
 
 
 
 
 


