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P U T U S A N 
 Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) dalam Tender Pengadaan 

Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: ---------------------------------------------------------  

1. Terlapor I: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, dengan alamat kantor di Jalan Japati 

Nomor 1, 7th Floor, Bandung 40133; -----------------------------------------------------------------   

2. Terlapor II: Huawei Sansaine Consortium, dengan alamat kantor di BRI II Building, 

20th Floor Suite 2005, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta 10210; -------------  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan 

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

Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 (vide bukti A1); ----------------------------------------  

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

maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (vide bukti A2); -----  
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3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi 

menerbitkan Penetapan Nomor 116/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010, untuk melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan            

tanggal 26 Juli 2010 (vide bukti A3); --------------------------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan Persekongkolan Tender 

dan Praktek Diskriminasi dalam Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang 

Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 (vide 

bukti A11); --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim 

Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan 

dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A11); --------------------------------  

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

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 134/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 

27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 (vide bukti A12); --------------------  

7. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa memandang perlu dilakukan 

perpanjangan atas Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi 

Nomor 372/KPPU/Kep/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal          

25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 (vide bukti A20); --------------  

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

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

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

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

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

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

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: (vide bukti A33)  -------------------------  

Identitas Para Terlapor; ---------------------------------------------------------------------------  

10.1 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (“TELKOM” ), merupakan badan usaha 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 

tanggal 24 September 1991 dibuat Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta dan 

perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 24 Juni 

2010 dibuat Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M. di Jakarta 
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Selatan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggara jaringan dan 

jasa telekomunikasi (vide bukti C51); ----------------------------------------------------  

10.2 Huawei Sansaine Consortium, merupakan konsorsium yang dibuat pada tanggal 

15 September 2009 dengan anggota sebagai berikut (vide bukti C23, C24, C25, 

C26, C27, C28, C34): -----------------------------------------------------------------------  

10.2.1 PT Huawei Tech Investment, yang merupakan badan usaha yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 Januari 2004 yang 

dibuat oleh Notaris Eddy Muljanto, S.H. di Jakarta dengan kegiatan 

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

10.2.1.1. mengimport dan memasarkan/distribusi dalam tingkat 

perdagangan besar (wholesaler) segala jenis peralatan 

telekomunikasi; ---------------------------------------------------------  

10.2.1.2. jasa pemasangan, percobaan, pengujian dan perawatan 

peralatan telekomunikasi serta sistem terpadu; --------------------  

Berdasarkan struktur kepemilikan sahamnya dapat diketahui bahwa PT 

Huawei Tech Invesment merupakan anak perusahaan Huawei Tech. 

Invesment Co, Ltd. (pemegang 95% saham PT Huawei Tech 

Invesment); ------------------------------------------------------------------------  

10.2.2 Huawei Marine Networks Co. Ltd, yang merupakan perusahaan 

patungan (JVC) antara Global Marine System Limited dengan Huawei 

Technologies Co.Ltd. Huawei Marine Networks Co. Ltd didirikan 

berdasarkan hukum Republik Rakyat China yang berkedudukan di 

Tianjin 300457, P.R. China dan beralamat kantor di W3C Building 

Nomor 51 3rd Street, TEDA, Tianjin 300457 PR. China dengan 

kegiatan usaha antara lain melakukan pembangunan dan peningkatan 

sistem kabel laut; -----------------------------------------------------------------  

10.2.3 PT Sansaine Exindo, yang merupakan badan usaha yang didirikan 

berdasarkan Akta Nomor 127 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat oleh 

Notaris Inggrid Lannywaty, S.H. di Jakarta dengan kegiatan usaha 

antara lain di bidang perdagangan dan jasa telekomunikasi serta 

pembangunan (kontraktor). -----------------------------------------------------  

Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran (vide bukti C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, 

C12, C21, C22, C30, C31, C32, C33) -------------------------------------------------------------  

10.3 Objek Perkara adalah ”Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable 

System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 

(”Tender MKCS” )” dimana secara umum, pekerjaan yang ditenderkan adalah 

pembangunan sistem jaringan telekomunikasi dengan volume pekerjaan sub-



 
 

 4

SASASASALINANLINANLINANLINAN    

marine 1.168 KM (initial capacity 4x10 Gbps) dan terrestrial 1.031 KM (initial 

capacity 3X10Gbps) yang terdiri dari 4 (empat) sub-network, yaitu:----------------  

10.3.1 Terrestrial WDM System at Lombok, Sumbawa and Flores Island; ------  

10.3.2 Mataram-Raba un-repeater sub-marine system; -----------------------------  

10.3.3 Raba-Ende un-repeater sub-marine system; ----------------------------------  

10.3.4 Ende-Kupang un-repeater sub-marine system; -------------------------------  

10.4 Nilai Pekerjaan yang ditenderkan ini adalah: --------------------------------------------   

10.4.1 Total Anggaran : commitment budget sebesar Rp. 765.929.000.000,- 

(tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus 

dua puluh sembilan juta rupiah); ------------------------  

10.4.2 HPS : Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah); --  

10.4.3 Nilai kontrak : Rp. 528.520.000.000,- (lima ratus dua puluh 

delapan milyar lima ratus dua puluh juta rupiah); ---  

Dugaan Pelanggaran -------------------------------------------------------------------------------  

10.5 Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 19 huruf d dan 

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------------------------  

 

Pasal 19 huruf d 
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun 
bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: 
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 

 
Pasal 22 

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

 

 

Indikasi pelanggaran atas Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang     

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut pada pokoknya terkait dengan perilaku sebagai 

berikut (vide bukti A1, A2, A11, A33): ---------------------------------------------------  

10.5.1 PT Telkom Indonesia, Tbk memberikan kesempatan kepada Huawei 

Sansaine Consortium untuk mengikuti tender, padahal anggota Huawei 

Sansaine Consortium bukan merupakan eligible bidder, atau 

perusahaan yang lulus prakualifikasi pada tender Palapa Ring; -----------   

10.5.2 Bahwa PT Telkom Indonesia, Tbk diduga memfasilitasi Huawei 

Sansaine Consortium dengan memuat persyaratan laboratorium test 

karena Huawei Sansaine Consortium tidak mempunyai pengalaman 

pada tender sejenis; ---------------------------------------------------------------   

Fakta (vide bukti C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C21, C22, C30, C31, C32, C33) -  

10.6 Latar Belakang Tender MKCS (vide bukti B3, B5, B11) ------------------------------  
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Bahwa latar belakang Tender MKCS sangat berkaitan dengan program 

pembangunan Industri Telekomunikasi Indonesia yang ditetapkan Pemerintah 

Republik Indonesia agar infrastruktur telekomunikasi menjangkau seluruh 

wilayah Indonesia. Keinginan atau himbauan tersebut pada awalnya 

direalisasikan oleh beberapa perusahaan telekekomunikasi yang tergabung 

dalam Konsorsium Palapa Ring1 dengan menyelenggarakan Proyek Palapa Ring, 

yang secara garis besar pengadaannya dilakukan melalui tender dengan uraian 

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

10.6.1 Palapa Ring Submarine Fiber-Optic Cable Network System Project 

yang terdiri dari: ------------------------------------------------------------------    

a. Section#1: Mataram – Parigi 

b. Section#2: Palu – Sorong 

c. Section#3: Makassar – Sorong 

d. Section#4: Makassar – Mataram/Kupang 

e. Section#5: Sorong – Jayapura 

f. Section#6: Fakfak – Merauke 

g. Network Management System 

h. DC Power Supply Equipments 

i. Measuring Equipment 

j. Training 

k. 
Site Acquisition, and Civil, Mechanical, and Electrical Works for Building 

Terminal Station 

 

10.6.2 Ruang Lingkup Pekerjaan: survey, planning, design, manufacturing, 

provisioning, installation, integration, commissioning, testing, and 

project management of repeater and repeater-less sub-marine fiber 

optic cable network system, inland cable system and terminal station; --  

10.6.3 Kriteria Peserta Tender: ---------------------------------------------------------  

- Bidders must be: (i) owner or manufacturer of submarine 

technology/equipment (Submarine Line Terminal Equipment/Dense 

Wavelength Division Multiplexing and Repeater Equipment)(ii) 

provider of marine services for submarine transmission system;  

- If bidder does not intend to act as a sole supplier (which totally 

own or manufacture submarine technology/equipment, provide 

marine services of submarine transmission system and own or 

manufacture submarine cable system), bidder may choose sub-

contractor(s) or establish a consortium under following 

requirements:     

                                                 
 
1 Konsorsium Palapa Ring (TELKOM, PT Powertek Utama Internusa, PT Infokom Elektrindo, PT Indosat, 
Tbk, PT Excelcomindo Pratama, Tbk dan PT Bakrie Telecom, Tbk) 
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� bidder as main-contractor or consortium-leader act as a 

project leader which is responsibility to the entire project 

during procurement, manufacturing, construction, and 

warranty support .  

� role and responsibility of each sub-contractor or consortium-

member for SLTE (DWDM) and repeater equipment, marine 

services of submarine transmission system, and submarine 

cable system shall be defined under single responsibility basis 

to the main-contractor or consortium leader. 

- Bidder as well as each sub-contractor or consortium-member for 

DLTE (DWDM) and repeater equipment, marine services of 

submarine transmission system, and submarine cable system shall 

fulfill following requirement: 

� Shall have experiences as main-contractor or consortium-

leader or sub-contractor or consortium-member in deploying or 

supplying marine services for repeater and repeater-less 

submarine and inland optical cable system project at least at 2 

(two) Telecommunication Companies/Operators out of origin 

country; and 

� Shall have experiences in handling preliminary survey and 

deploying repeater and repeater-less submarine and inland 

optical cable system at minimum of 1.000 km length in a single 

project or contract or comulative of 10.000 km length in 

multiple project; and 

� Shall have experiences minimum 5 (five) years in producing or 

supplying or deploying SLTE (DWDM) and repeater 

equipment, marine service of submarine transmission system, 

and submarine cable system. 

10.6.4 Hasil Tender  ----------------------------------------------------------------------  

No Bidder Hasil 

1 Tyco Telecommunications COMPLY               
2 Global Marine COMPLY               
3 NEC Corporation COMPLY 
4 NSW COMPLY               
5 Bimaputra (CCSI) NOT COMPLY               
6 Alcatel-Lucent COMPLY               

 

Selanjutnya pada tanggal 11 April 2008 diumumkan bahwa peserta 

yang lulus tahap pra-kualifikasi adalah: ---------------------------------------   

(1) Global Marine System, Ltd; ------------------------------------------------  
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(2) Alcatel – Lucent; -------------------------------------------------------------  

(3) NEC Corporation; ------------------------------------------------------------  

(4) NSW – Fujitsu Consortium; ------------------------------------------------  

(5) Tyco Telecommunications; -------------------------------------------------  

Akan tetapi setelah tahap pra-kualifikasi tersebut, proses tender terhenti 

dan tidak dilanjutkan dikarenakan faktor-faktor eksternal antara lain 

terkait dengan dampak terjadinya krisis global; -----------------------------  

Oleh karena terhentinya proses pelaksaaan Proyek Palapa Ring tersebut, maka 

pada pertengahan tahun 2009 TELKOM berinisiatif merealisasikan 

pembangunan Proyek Palapa Ring untuk ruas Mataram – Kupang yang 

selanjutnya menjadi objek perkara aquo. ------------------------------------------------  

10.7 Sistem Tender MKCS; ----------------------------------------------------------------------   

10.7.1 Tender MKCS dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung 

terhadap perusahaan yang telah lulus pra-kualifikasi pada proses 

pengadaan SKKL Palapa Ring (procurement oleh Group Konsorsium 

Palapa Ring); ----------------------------------------------------------------------  

10.7.2 Persyaratan Peserta Tender; -----------------------------------------------------  

Berdasarkan RFP dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan kriteria peserta tender pada pokoknya sebagai 

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

- The bidder(s) must be submarine cable owner or submarine line 

terminal equipment owner or submarine cable system constructor, 

which are already pass the Palapa Ring prequalification bidding 

process (butir 2.1 RFP)      

- In Case the bidder(s) do not have its own complete system solution 

and comply the technical requirement stated in Section III, the 

bidder shall provide the sub-system solution with the following 

criteria: 

� The un-repeater submarine cable shall pass the technical 

requirement at Palapa Ring prequalification bidding process 

which are Alcatel, Nexan, NSW, OCC, and Tyco Cable; 

� The WDM terrestrial equipment shall have OTN and ROADM 

capability; 

� The SLTE shall have proven in 390 km distance of un-repeater 

submarine system. 

(butir 2.2 RFP)  
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- The bidder shall have experience as the un-repeater submarine 

transmission system provider as a main contractor and or 

subcontractor at least at 2 (two) telecommunication companies/ 

operators out of origin country (2.3 RFP) 

- If the bidder can not intend to act as a sole supplier referring 

clause 2.2, the bidder shall establish a consortium or choose sub-

contractor(s), subject to the following requirement: 

� The consortium leader or main contractor shall be submarine 

cable owner or submarine line terminal equipment owner or 

submarine cable system constructor; 

� The consortium leader or main contractor acts as a project 

leader which is responsible of whole project during 

procurement, construction and warranty support as mentioned 

in Section IV article 29; 

� The member of consortium for WDM terrestrial shall have 

representative office in Indonesia; 

� Establish a consortium agreement legalized by Notarizes deed 

under the law of Indonesia or submits supporting letter for 

submits letter from sub-contractors; 

� The role and responsibility of each member consortium or sub-

contractor shall be duly establish and set forth clearly in the 

bidder agreement including inter alia each consortium member 

or sub-contract’s responsibility and liability in. 

(butir 2.6 RFP) 

10.7.3 Proses tender dilakukan dalam 2 (dua) tahap: --------------------------------  

(1) Tahap I : Penilaian Administrasi dan Teknis; ------------------------  

(2) Tahap II : Penilaian Harga (melalui e-auction) terhadap 

perusahaan yang lulus Tahap I; ----------------------------  

10.8 Kronologis Tender MKCS (vide bukti A1, A2, A11, A33); ---------------------------  

10.8.1 Undangan Tender (tanggal 21 Agustus 2009); -------------------------------  

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (”TELKOM” ) menyampaikan 

undangan untuk mengikuti Tender MKCS kepada: -------------------------   

(1) Alcatel – Lucent --------------------------------------------------------------  

(2) Global Marine System Limited  -------------------------------------------  

(3) NEC Corporation  ------------------------------------------------------------  

(4) TYCO Communications ----------------------------------------------------  
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(5) Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (”NSW” ) - FUJITSU 

Consortium --------------------------------------------------------------------  

Selanjutnya, TELKOM memberikan dokumen ketentuan tender yang 

disebut Request For Proposal (”RFP” ) yang memuat antara lain: 

Instruction to Bidder, Scope of Work, Technical Specification, dan 

Term and Condition of Contract. ----------------------------------------------  

10.8.2 Rapat Penjelasan/Pre-Bid Conference (tanggal 25 Agustus 2009); -------  

TELKOM menyelenggarakan Rapat Penjelasan dengan dihadiri oleh: --  

No Perusahaan Wakil Keterangan 

1 TELKOM Sri Hernowo memberikan penjelasan 
mengenai latar belakang dan 

urgensi proyek yang ditenderkan 
bagi TELKOM dan Pemerintah 

Indonesia 

2 TELKOM Warista Tarigan memberikan penjelasan terkait 
dengan persyaratan-persyaratan 

yang terdapat dalam RFP  
3 TELKOM David Bangun Memberikan penjelasan 

mengenai Term of Vendor 
Financing Scheme 

4 TELKOM Ofan 

5 TELKOM Agus Subandrio  

6 NSW Djelussu Khaled  
7 NEC Corporation Takashi 

Kodama 

 

8 Global Marine-Huawei Yang Yong  
9 ALCATEL LUCENT Freddy Wirawan  
10 TYCO Communications Thomas Loh  

 

10.8.3 Penerimaan Proposal Penawaran Administrasi dan Teknis (tanggal 24 

September 2009) ------------------------------------------------------------------  

Pada tanggal 1 September 2009, TELKOM melakukan revisi jadwal 

pemasukan proposal yaitu dari tanggal 8 September 2009 menjadi 

tanggal 24 September 2009. Revisi dilakukan karena 

mempertimbangkan permintaan Alcatel-Lucent, NEC Corporation dan 

NSW karena kesulitan dalam memobilisasi tim dan mempersiapkan 

penawaran dimana waktunya sangat berdekatan dengan libur hari raya 

(lebaran). --------------------------------------------------------------------------  

TELKOM menerima proposal dari seluruh perusahaan yang diundang 

dengan perincian sebagai berikut: ----------------------------------------------  

No Perusahaan Wakil Keterangan 
1 NSW Anil Gupta memasukkan pukul 11.57 WIB 

2 Huawei-Sansaine 
Consortium 

Wen Xin memasukkan pukul 12.00 WIB 

3 Alcatel-Lucent Frederic Tanguy memasukkan pukul 14.10 WIB 

4 TYCO Communications Thomas Loh memasukkan pukul 15.10 WIB 
5 NEC Corporation Takashi Kodama memasukkan pukul 15.44 WIB 

 

10.8.4 Klarifikasi dan Evaluasi Proposal Penawaran --------------------------------   



 
 

 10

SASASASALINANLINANLINANLINAN    

TELKOM melakukan klarifikasi atas seluruh proposal penawaran yang 

disampaikan para perusahaan terhadap hal-hal sebagai berikut: ----------  

- Terkait Administrasi ---------------------------------------------------------    

(i) Cara Pembayaran --------------------------------------------------------  

RFP : 15% (uang muka) dan 85% (pelunasan) 

Penawaran Peserta : pembayaran secara termin   

Perubahan : Telkom melakukan penyesuaian cara 
pembayaran menjadi untuk porsi terestrial 

pembayaran 15% sebagai uang muka dan 
sisanya 85% sebagai pelunasan, sedangkan 

untuk porsi marine pembayaran dilakukan 
berdasarkan billing milestone (secara termin).  

Hasil  : hasil konfirmasi ke seluruh peserta atas 

penyesuaian cara pembayaran tersebut, seluruh 
peserta menyatakan comply kecuali TYCO not 
comply 

 

(ii)  Importation of good, ----------------------------------------------------    

RFP : menggunakan cara duty delivery paid (DDP)   
Penawaran Peserta 

: 

menggunakan cara duty delivery unpaid (DDU) 
kecuali Huawei-Sansaine Consortium 

menawarkan DDP untuk porsi terestrial. 
Perubahan : menggunakan DDP untuk porsi terestrial dan 

DDU untuk porsi marine. 
Hasil  : hasil konfirmasi ke seluruh peserta atas 

penyesuaian cara pembayaran tersebut, seluruh 

peserta menyatakan comply kecuali TYCO not 
comply 

 

(iii) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan -------------------------------  

RFP : 400 (empat ratus) hari sejak penandatanganan perjanjian 

Hasil  : hasil konfirmasi ke seluruh peserta atas penyesuaian cara 
pembayaran tersebut, seluruh peserta menyatakan comply 
kecuali  TYCO Communications 

 

- Terkait Teknis ----------------------------------------------------------------  

RFP : 

- untuk segmen sub-marine harus memiliki 
kapasitas 32 X 40 G dengan jarak 

bentangan 390 KM.  
- adanya pengalaman minimal 2 (dua) 

provisional acceptance certificate dengan 

jarak bentangan 390 KM  

Perubahan  

: pada saat rapat penjelasan disepakati kapasitas 

tersebut menjadi 30 X 10 G dengan jarak 
bentangan 390 KM (karena pertimbangan 

limitasi teknologi dan margin signal). 

Penawaran Peserta 

: 

Tidak ada peserta yang memiliki bukti dokumen 
PAC dengan kapasitas 30 X 10 G dan jarak 

bentangan 390 KM. Namun hasil desk study 
para peserta diketahui jarak bentangan masing-

masing peserta adalah: 
- Alcatel-Lucent (412 KM) 

- NSW (431 KM) 

- Huawei-Sansaine Consortium (412 KM) 
- NEC Corporation (401 KM) 

- TYCO Communicationa (388 KM) 
Perubahan : - TELKOM memutuskan menggunakan asumsi 
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jarak bentangan 412 KM 
- TELKOM meminta adanya uji laboratorium 

terhadap peserta apabila ditunjuk sebagai 

pemenang guna membuktikan 
kemampuannya dalam menyediakan 

perangkat dengan kapabilitas 30 X 10 G dan 
jarak bentangan 412 KM. Apabila gagal 

dalam uji laboratorium tersebut maka calon 
pemenang dikenakan kompensasi USD 4,5 

juta. 

Tanggapan Peserta : Seluruh peserta tidak sepakat dilakukan uji 
laboratorium dengan kapasitas penuh (30 X 10 

G) kecuali Huawei-Sansaine Consortium. 
Perubahan : Uji laboratorium dapat dilakukan dan apabila 

calon peserta gagal maka diberi kesempatan 

untuk mengganti perangkat dengan merek lain. 
Namun apabila penggantian melewati batas 

waktu yang disepakati maka jaminan 
pelaksanaan dicairkan. 

Hasil  seluruh peserta menyatakan comply kecuali  
TYCO Communications. 

 

Atas hasil klarifikasi dan negosiasi sebagaimana diuraikan tersebut, 

maka TELKOM menetapkan hasil Evaluasi Tahap I adalah sebagai 

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

No Perusahaan 
Hasil Evaluasi Tahap I 

(Penilaian Administrasi & Teknis) 
1 NSW LULUS 

2 Huawei-Sansaine Consortium LULUS 
3 Alcatel-Lucent LULUS 

4 TYCO Communications TIDAK LULUS 
5 NEC Corporation LULUS 

 

Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2009, TELKOM menyampaikan 

pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi 

persyaratan dan lulus Tahap I dan menyampaikan undangan untuk 

evaluasi Tahap II (Penilaian Harga) dengan perincian sebagai berikut: --  

- Penyampaian Price Quotation ---------------------------------------------  

Hari/ Tanggal : Jum’at / 9 Oktober 2009 

Pukul : 10.00 WIB – 11.00 WIB 
Tempat : CAPEX Procurement Supply 

Center 

  

- Pelaksanaan e-auction -------------------------------------------------------  

Hari/ Tanggal : Jum’at / 9 Oktober 2009 
Pukul : 14.00 WIB – selesai 

Tempat : Bidding Room 

 

Atas jadwal tersebut, TELKOM menerima keberatan dari beberapa 

perusahaan peserta seperti Alcatel-Lucent, NEC Corporation, NSW 

dengan alasan jadwalnya terlalu sempit untuk persiapan proposal 
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penawaran harga dan mobilisasi tim sehingga penyampaian price 

quotation dan pelaksanaan e-auction dire-schedule mejadi tanggal 15 

Oktober 2009. ---------------------------------------------------------------------  

10.8.5 Penyampaian Proposal Penawaran Harga (15 Oktober 2009) -------------  

Hasil evaluasi dan klarifikasi Proposal Penawaran Harga adalah 

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

No Perusahaan Harga (sebelum PPn) 

1 Huawei-Sansaine Consortium         USD 105.247.424 
        IDR 159.341.436.621 

NPV: IDR 1.097.476.129.542 

2 NSW USD 59.991.544 
IDR 201.150.500.000 

NPV: IDR 715.937.063.565 
3 NEC Corporation USD 78.397.237,43 

IDR 135.089.287.306 
NPV: IDR 783.653.097.741  

4 Alcatel-Lucent USD 88.598.727 

IDR 306.598.870.969 
NPV: IDR 1.091.377.644.439 

 

10.8.6 Pelaksanaan e-auction (15 Oktober 2009) ------------------------------------  

E-auction dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit yaitu 

dimulai sejak pukul 3.45 PM sampai dengan pukul 4.15 PM dengan 

uraian proses sebagai berikut: --------------------------------------------------  

No Perusahaan 
Harga  

(IDR/sebelum PPn) 
Bid-Time 
(PM) 

1 NEC Indonesia, PT 783.653.097.741,00 3:45:09 
2 NSW 715.937.063.565,00 3:45:22 

3 Huawei Tech Invesment, PT 1.097.476.129.542,00 3:45:54 

4 Huawei Tech Invesment, PT 1.097.000.000.000,00 3:46:54 
5 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 1.091.377.644.439,00 3:47:56 

6 Huawei Tech Invesment, PT 825.000.000.000,00 3:47:35 
7 NEC Indonesia, PT 775.169.164.000,00 3:48:07 

8 Huawei Tech Invesment, PT 736.000.000.000,00 3:48:07 

9 NSW 665.937.063.565,00 3:51:00 
10 NEC Indonesia, PT 756.929.889.000,00 3:52:02 

11 Huawei Tech Invesment, PT 639.000.000.000,00 3:53:07 
12 NEC Indonesia, PT 739.529.202.000,00 3:55:09 

13 NEC Indonesia, PT 722.910.568.000,00 3:59:05 
14 Huawei Tech Invesment, PT 638.000.000.000,00 3:59:40 

15 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 890.000.000.000,00 4:00:40 

16 Huawei Tech Invesment, PT 637.000.000.000,00 4:02:38 
17 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 870.000.000.000,00 4:02:54 

18 NSW 625.704.370.604,00 4:04:44 
19 Huawei Tech Invesment, PT 621.000.000.000,00 4:05:38 

20 Huawei Tech Invesment, PT 620.000.000.000,00 4:06:24 

21 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 801.000.000.000,00 4:08:33 
22 Huawei Tech Invesment, PT 603.000.000.000,00 4:10:07 

23 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 780.000.000.000,00 4:11:43 
24 Huawei Tech Invesment, PT 586.000.000.000,00 4:12:12 

25 NSW 618.264.880.771,00 4:13:12 

26 NEC Indonesia, PT 643.390.405.872,00 4:13:30 
27 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 762.000.000.000,00 4:13:32 

28 Huawei Tech Invesment, PT 568.000.000.000,00 4:14:01 
29 Huawei Tech Invesment, PT 528.520.000.000,00 4:14:48 

30 Alcatel-Lucent Indonesia, PT 721.000.000.000,00 4:14:55 
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Setelah proses e-auction tersebut maka didapat hasil akhir sebagai 

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

No Perusahaan 
NPV Proposal  

(IDR/sebelum PPn) 

Final e-auction  
(IDR/sebelum PPn) 

1 Alcatel-Lucent 1.091.377.644.439 721.000.000.000 

2 Huawei-Sansaine Consortium 1.097.476.129.542 528.520.000.000 

3 NEC Corporation 783.653.097.741  643.390.405.872 
4 NSW 715.937.063.565 618.264.880.771 

 

10.8.7 Usulan Penetapan Pemenang (tanggal 20 Oktober 2009) ------------------  

Direktur IT and Supply TELKOM mengusulkan Huawei-Sansaine 

Consortium untuk ditetapkan menjadi Pemenang Tender dengan harga 

borongan sebesar USD 47,570,000.00 (empat puluh tujuh juta lima 

ratus tujuh puluh ribu USD) dan Rp. 104.499.481.053,- (seratus empat 

milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan 

puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) atau Total Harga NPV 

Financing sebesar IDR 528.520.000.000 (lima ratus dua puluh delapan 

milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) belum termasuk PPn. -----------  

10.8.8 Pengumuman Pemenang Tender (tanggal 21 Oktober 2009) --------------  

TELKOM mengumumkan Huawei-Sansaine Consortium sebagai 

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

10.8.9 Penandatanganan Kontrak (tanggal 21 Oktober 2009) ----------------------  

TELKOM menandatangani perjanjian dengan Huawei-Sansaine 

Consortium untuk Pengadaan dan Pemasangan Proyek Palapa Ring 

Mataram-Kupang Cable System. -----------------------------------------------  

Analisa -------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.9 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran     

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu ketentuan sebagai berikut: ------------  

- Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan:  

” Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
berupa: 
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” 

 
- Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan: ----------  

“ 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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Dugaan pelanggaran atas Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang    

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut terkait dengan tindakan TELKOM yang telah 

memfasilitasi Huawei-Sansaine Consortium untuk menjadi pemenang tender 

dalam hal pemenuhan kriteria peserta tender dan persyaratan teknis. Atas dasar 

hal tersebut maka Tim Pemeriksa akan melakukan analisa terhadap fakta-fakta 

yang terkait dengan kapasitas Huawei-Sansaine Consortium dan persyaratan 

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

10.10 Kapasitas Huawei Sansaine Consortium -------------------------------------------------   

Dalam menilai apakah Huawei Sansaine Consortium merupakan pihak yang 

memenuhi kriteria sebagai peserta tender MKCS maka dapat dilihat dari 

beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kriteria peserta tender tersebut, 

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

- The bidder(s) must be submarine cable owner or submarine line terminal 

equipment owner or submarine cable system constructor, which are 

already pass the Palapa Ring prequalification bidding process  

- In Case the bidder(s) do not have its own complete system solution and 

comply the technical requirement stated in Section III, the bidder shall 

provide the sub-system solution with the following criteria: 

� The un-repeater submarine cable shall pass the technical requirement at 

Palapa Ring prequalification bidding process which are Alcatel, Nexan, 

NSW, OCC, and Tyco Cable; 

� The WDM terrestrial equipment shall have OTN and ROADM 

capability; 

� The SLTE shall have proven in 390 km distance of un-repeater 

submarine system. 

- The bidder shall have experience as the un-repeater submarine 

transmission system provider as a main contractor and or subcontractor at 

least at 2 (two) telecommunication companies/ operators out of origin 

country  

- If the bidder can not intend to act as a sole supplier referring clause 2.2, 

the bidder shall establish a consortium or choose sub-contractor(s), 

subject to the following requirement: 

� The consortium leader or main contractor shall be submarine cable 

owner or submarine line terminal equipment owner or submarine cable 

system constructor; 
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� The consortium leader or main contractor acts as a project leader 

which is responsible of whole project during procurement, construction 

and warranty support as mentioned in Section IV article 29; 

� The member of consortium for WDM terrestrial shall have 

representative office in Indonesia; 

� Establish a consortium agreement legalized by Notarizes deed under the 

law of Indonesia or submits supporting letter for submits letter from 

sub-contractors; 

� The role and responsibility of each member consortium or sub-

contractor shall be duly establish and set forth clearly in the bidder 

agreement including inter alia each consortium member or sub-

contract’s responsibility and liability in. 

10.11 Apakah Huawei Sansaine Consortium merupakan perusahaan pemilik produk 

kabel laut atau pemilik teknologi perangkat terminal; atau konstruktor sistem 

kabel laut yang telah dinyatakan lulus dalam pra-kualifikasi proses pengadaan 

Palapa Ring yang dilakukan oleh Palapa Ring Consortium? --------------------------  

Bahwa Huawei Sansaine Consortium merupakan konsorsium yang terdiri dari: --   

(1) PT Huawei Tech Investment, yang merupakan perusahaan yang mendapat 

dukungan untuk mengikuti Tender MKCS dari Huawei Technologies Co. 

Ltd. selaku perusahaan yang memiliki teknologi SLTE and WDM terrestrial 

equipment. (vide bukti C30). ----------------------------------------------------------  

(2) Huawei Marine Networks Co. Ltd, yang merupakan perusahaan patungan 

(JVC) antara Global Marine System Limited dengan Huawei Technologies 

Co.Ltd. Huawei Marine Networks Co. Ltd akan melakukan pekerjaan 

installer kabel laut. ----------------------------------------------------------------------  

(3) PT Sansaine Exindo merupakan perusahaan yang akan melaksanakan 

pekerjaan terrestrial. --------------------------------------------------------------------  

Kapasitas masing-masing perusahaan tersebut adalah PT Huawei Tech 

Investment bertindak sebagai leader of consortium dan Huawei Marine 

Networks Co. Ltd serta PT Sansaine Exindo bertindak sebagai member of 

consortium. -----------------------------------------------------------------------------------   

Apabila fakta kriteria tender dikaitkan dengan kapasitas Huawei Sansaine 

Consortium maka Tim menilai secara formal Huawei Sansaine Consortium 

memenuhi 1 (satu) dari 2 (dua) kriteria pokok yaitu perusahaan pemilik produk 

kabel laut atau pemilik teknologi perangkat terminal; atau konstruktor sistem 

kabel laut meskipun secara faktual pekerjaan installer atau konstruktor sistem 

kabel laut dilakukan entitas baru (hasil joint venture Global Marine System 
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Limited dengan Huawei Technologies Co.Ltd) yang belum memiliki 

pengalaman secara mandiri. Selanjutnya, Tim menilai Huawei Sansaine 

Consortium belum cukup bukti untuk dikategorikan sebagai eligible bidder 

terkait dengan kriteria peserta haruslah merupakan perusahaan yang telah lulus 

tahap pra-kualifikasi proses pengadaan Palapa Ring yang dilakukan oleh Palapa 

Ring Consortium. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut: ------  

- Pada saat proses pengadaan Palapa Ring yang dilakukan oleh Palapa Ring 

Consortium, perusahaan yang mendaftar dan mengikuti tender adalah: --------  

1. Global Marine System, Ltd -------------------------------------------------------  

2. Alcatel – Lucent --------------------------------------------------------------------  

3. NEC Corporation -------------------------------------------------------------------  

4. NSW – Fujitsu Consortium -------------------------------------------------------  

5. Tyco Telecommunications --------------------------------------------------------  

6. Bimaputra ----------------------------------------------------------------------------    

- Selanjutnya, setelah melalui proses pra-kualifikasi diperoleh hasil bahwa 

perusahaan yang lulus adalah: ---------------------------------------------------------  

1. Global Marine System, Ltd -------------------------------------------------------  

2. Alcatel – Lucent --------------------------------------------------------------------  

3. NEC Corporation -------------------------------------------------------------------  

4. NSW – Fujitsu Consortium -------------------------------------------------------  

5. Tyco Telecommunications --------------------------------------------------------  

- Kapasitas Global Marine System, Ltd dalam proses tersebut, mulai sejak 

pendaftaran hingga tahap pra-kualifikasi hanya mewakili entitasnya sendiri 

secara mandiri dan tidak dilakukan melalui konsorsium. -------------------------  

- Akan tetapi pada saat proses Tender MKCS, peserta yang diundang dan 

mengikuti tender adalah Huawei Sansaine Consortium yang secara struktur 

organisasi sangat berbeda dengan Global Marine System, Ltd bahkan yang 

menjadi leader consortium adalah justru PT Huawei Tech Investment yang 

merupakan perusahaan yang tidak pernah mendaftar dan mengikuti atau 

lulus pra-kualifikasi proses pengadaan Palapa Ring yang dilakukan oleh 

Palapa Ring Consortium. ---------------------------------------------------------------    

Hal tersebut semakin diperkuat dengan fakta terkait dengan tindakan TELKOM 

yang melakukan perubahan jadwal penerimaan proposal penawaran yang 

awalnya ditetapkan tanggal 8 September 2009 namun diundur menjadi tanggal 

24 September 2009 dimana secara faktual Huawei Sansaine Consortium baru 

dibentuk pada tanggal 15 September 2009. ----------------------------------------------  
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Atas dasar hal tersebut, Tim menilai tindakan TELKOM yang menetapkan 

Huawei Sansaine Consortium sebagai eligible bidder merupakan tindakan yang 

dapat dikategorikan sebagai memfasilitasi Huawei Sansaine Consortium dalam 

proses tender khususnya Tender MKCS. -------------------------------------------------  

10.12 Perubahan Persyaratan Teknis -------------------------------------------------------------  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat perubahan dan atau 

tambahan persyaratan teknis dimana berdasarkan RFP ditetapkan untuk segmen 

sub-marine harus memiliki kapasitas 32 X 40 G dengan jarak bentangan 390 

KM. Terkait dengan persyaratan teknis tersebut, TELKOM melakukan 

perubahan dimana pada akhirnya persyaratan menjadi bahwa jarak bentangan 

sepanjang 412 KM dan terdapat uji laboratorium terhadap peserta apabila 

ditunjuk sebagai pemenang guna membuktikan kemampuannya dalam 

menyediakan perangkat dengan kapabilitas 30 X 10 G dan jarak bentangan 412 

KM. Apabila gagal dalam uji laboratorium tersebut maka calon pemenang harus 

mengganti perangkat dengan merk lain dimana apabila penggantiannya melewati 

jangka waktu yang disepakati maka dikenakan sanksi denda. ------------------------   

Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa perubahan tersebut dilakukan 

setelah melalui klarifikasi terhadap seluruh peserta tender dan disepakati para 

peserta tender sehingga dengan demikian Tim menilai bahwa persyaratan 

laboratorium test (Uji Lab) digunakan sebagai instrumen bagi TELKOM untuk 

memfasilitasi Huawei-Sansaine Consortium adalah tidak benar karena ketentuan 

atau aturan terkait dengan laboratorium test (Uji Lab) tersebut telah diketahui 

dan disepakati para peserta. ----------------------------------------------------------------  

10.13 Terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Tim 

menilai bahwa tindakan TELKOM yang memfasilitasi Huawei Sansaine 

Consortium sebagai peserta tender dan pemenang tender tersebut merupakan 

tindakan yang dapat dikategorikan sebagai praktek diskriminasi dan 

persekongkolan sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999. -------------------------------------------------------------  

Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan analisis di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran 

ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dilakukan para Terlapor dalam proses Tender MKCS; ----------------------------------------------  

11. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

172/KPPU/Pen/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Sidang Majelis Komisi 

Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 
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puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 

Januari 2011 (vide bukti A34); ---------------------------------------------------------------------  

12. Menimbang pada tanggal 10 Januari 2011, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti C62); -------------  

12.1 Bahwa Terlapor I tetap berpegang teguh pada pernyataan-pernyataan yang telah 

diberikannya kepada Tim Pemeriksa KPPU (”Tim Pemeriksa“), dan karena itu 

Tanggapan Terlapor I terhadap Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Bahan 

Presentasi dalam bentuk Power Point dan pembelaan lisan yang diajukan oleh 

Terlapor I pada sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010 tanggal 

10 Januari 2010, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pembelaan Terlapor 

I; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.2 Bahwa Terlapor I memandang, dalam LHPL Tim Pemeriksa sudah mampu 

memahami fakta bahwa persyaratan uji laboratorium BUKANLAH  suatu 

tindakan untuk memfasilitasi Huawei-Sansaine Consortium mengingat hal itu 

terbukti diusulkan oleh peserta tender yang lain dan kemudian disepakati 

oleh semua peserta tender; ---------------------------------------------------------------  

12.3 Bahwa Terlapor I memandang terkait analisa dalam LHPL mengenai apakah 

Huawei Sansaine Consortium dapat dianggap sebagai eligible bidder atau 

bukan, Tim Pemeriksa tidak menyebutkan adanya alat bukti yang sah yang 

dijadikan dasar untuk menyatakan dugaannya. Seluruh Analisa Tim Pemeriksa 

ini hanya didasarkan pada penafsirannya semata terhadap RFP, padahal RFP 

itu dibuat oleh Terlapor I untuk kepentingan Terlapor I sendiri. Oleh karena itu, 

sesuai dengan teknik penafsiran peraturan perundangan-undangan yang sahih, 

setiap upaya untuk menafsirkan suatu peraturan haruslah ditujukan untuk 

mencari MAKSUD  dari pembuat peraturan itu sendiri. Dalam hal ini, 

seharusnya keterangan dari Terlapor I yang harus dijadikan sebagai patokan 

dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan RFP, dan bukannya penilaian 

subyektif dari Tim Pemeriksa ataupun saksi fakta yang tidak memiliki kapasitas 

untuk melakukan penafsiran hukum; -----------------------------------------------------  

12.4 Bahwa Terlapor I memandang hanya ada 1 (satu) saja alat bukti berupa  

keterangan saksi fakta yang menyatakan bahwa Huawei Sansaine-Consortium 

bukanlah eligible bidder berdasarkan dokumen-dokumen yang dapat dibaca oleh 

Terlapor I dalam pemeriksaan berkas (inzage). Keterangan saksi fakta ini juga 

terbukti tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hal itu hanyalah 

merupakan pendapat pribadinya belaka. Berdasarkan alasan hukum ini saja, 

seharusnya seluruh dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-
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undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi gugur karena pembuktiannya tidak 

didasarkan pada satupun alat bukti yang ditemukan selama pemeriksaan 

berlangsung; ----------------------------------------------------------------------------------  

12.5 Bahwa Terlapor I sebagai BUMN publik yang sahamnya diperdagangkan di 

Bursa Effek Indonesia (“BEI“) dan New York Stock Exchange (“NYSE“),  tidak 

mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip good corporate governance dengan melakukan praktek diskriminasi 

ataupun persekongkolan tender sebagaimana yang disangkakan oleh Tim 

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

12.6 Bahwa berdasarkan fakta Huawei Sansaine Consortium adalah suatu konsorsium 

yang sepenuhnya dikendalikan dan memperoleh dukungan teknologi dari 

GMSL dan Huawei Technologies Co, Ltd., maka jelas bahwa secara legal dan 

material konsorsium ini adalah eligible bidder dalam tender MKCS. Karena 

baik secara teknologi, manajerial, finansial maupun sumber daya manusia, 

Huawei Sansaine Consortium ini nyata-nyata memiliki kualifikasi untuk 

melaksanakan proyek MKCS secara baik dan juga telah lulus pre-kualifikasi 

Palapa Ring. Oleh karena itu, adalah keliru jika Tim Pemeriksa hanya “berkutat“ 

mempersoalkan formalitas nama konsorsium gara-gara Huawei-Sansaine 

Consortium tidak menyandang nama GMSL. Padahal, secara legal dan 

substantial Huawei Sansaine Consortium adalah eligible bidder sesuai dengan 

ketentuan RFP; -------------------------------------------------------------------------------  

12.7 Bahwa dari dokumen-dokumen pemeriksaan yang diperiksa oleh Terlapor I 

dalam proses pemeriksaan berkas (enzage), tidak ditemukan adanya bukti 

apapun yang menunjukkan bahwa Terlapor I melakukan praktek diskriminasi 

yang memfasilitasi  Huawei-Sansaine Consortium menjadi pemenang tender. 

Satu-satunya bukti berupa keterangan Saksi Rudijanto Azali mengenai adanya 

tindakan Terlapor I “memfasilitasi“ Huawei-Sansaine Consortium lewat 

perubahan persyaratan uji teknis sudah dimentahkan dan dibantah sendiri 

kebenarannya oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL ; --------------------------------------  

12.8 Bahwa praktek Terlapor I selama ini lebih mementingkan aspek SUBSTANTIF-

KEMAMPUAN daripada formalitas nama, dan karena itu siapapun yang akan 

melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh GMSL dan Huawei 

akan diperlakukan sama oleh Terlapor I sepanjang hal itu didukung oleh 

DOKUMEN LEGAL YANG MEMADAI bahwa peserta tender yang diundang 

benar-benar bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh wakil 

yang ditunjuknya (authorized representative)  dalam pelaksanaan proyek jika 

menjadi pemenang tender; -----------------------------------------------------------------  
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12.9 Bahwa sampai dengan selesainya proses tender proyek MKCS, TIDAK ADA  

satupun peserta tender lain yang mengajukan keberatan atas keikut-sertaan 

Huawei-Sansaine Consortium. -------------------------------------------------------------  

12.10 Bahwa dalil Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa pengunduran jadwal 

pemasukan proposal memperkuat fakta bahwa Terlapor I memfasilitasi Huawei-

Sansaine Consortium juga merupakan dalil yang keliru , karena hal itu justru 

sudah terbantahkan lewat temuan Tim Pemeriksa sendiri yang dituangkan dalam 

LHPL; -----------------------------------------------------------------------------------------  

12.11 Bahwa jika tindakan Terlapor I mengundurkan jadwal pemasukan proposal 

dianggap sebagai suatu fakta yang memperkuat dugaan Tim Pemeriksa bahwa 

Terlapor I bersekongkol untuk memfasilitasi Huawei-Sansaine Consortium, 

maka hal tersebut adalah analisa yang sangat keliru. Karena bagaimana mungkin 

Terlapor I dituduh bersekongkol dengan Huawei Sansaine Consortium, padahal 

terjadinya pengunduran jadwal pemasukan proposal tersebut adalah atas 

permintaan Alcatel-Lucent, NEC Corporation dan NSW; -----------------------------  

12.12 Bahwa Terlapor I selaku pemilik proyek membayar harga yang lebih murah tapi 

mendapatkan produk atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang 

dipersyaratkan. Oleh karena itu, adalah janggal dan tidak logis jika Terlapor I 

dituduh melakukan persekongkolan sedangkan tidak ada satupun indikasi 

persekongkolan yang disebutkan dalam Pedoman KPPU terlihat dalam perkara 

ini; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.13 Bahwa kalaupun benar Terlapor I berniat untuk bersekongkol dengan Huawei-

Sansaine Consortium (faktanya jelas tidak), hal itu tetap saja MUSTAHIL  

untuk dilakukan mengingat sistem yang dipakai untuk melakukan penawaran 

harga adalah sistem E-AUCTION  yang dilakukan secara live (langsung) dan 

bersama-sama oleh seluruh peserta tender. Setelah pelaksanaan E-Auction 

berakhir, seluruh peserta tender dapat mengetahui hasilnya dan sudah 

menyetujui hasil pelaksanaan E-Auction tersebut dengah menandatangani Berita 

Acara Pelaksanaan E-Auction. Berdasarkan fakta ini saja menuduh Terlapor I 

melakukan persekongkolan tender adalah suatu hal yang sangat tidak logis 

mengingat hal itu mustahil dapat dilakukan oleh Terlapor I atau pihak peserta 

tender yang manapun juga; -----------------------------------------------------------------  

12.14 Bahwa sekiranya Tim Pemeriksa beranggapan bahwa harga yang ditawarkan 

oleh Huawei-Sansaine Consortium adalah harga yang tidak logis, maka Terlapor 

I meminta dengan hormat agar Majelis Komisi mempertimbangkan fakta-fakta 

empiris yang sudah diajukan oleh Terlapor I dalam proses pemeriksaan bahwa 

perbedaan (deviasi) harga antara pemenang I dan pemenang II hanya sebesar 



  
 

 

 
 
 

21

SASASASALINANLINANLINANLINAN    

17%. Jika diamati lebih lanjut, deviasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh 

selisih harga services (jasa) dengan kualitas pekerjaan yang sama; ------------------  

12.15 Bahwa kemampuan dan kemauan Huawei-Sansaine Consortium dalam menekan 

biaya jasa (services) dan margin keuntungan yang didapat adalah urusan mereka. 

Oleh karena itu adalah tidak logis jika Terlapor I dituduh bersekongkol gara-

gara mampu mendapatkan produk dengan kualitas yang sama tapi dengan harga 

yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh peserta tender lainnya; --------  

12.16 Sampai dengan selesainya tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa tidak 

mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur: ------------------------------------  

12.16.1 Bahwa diskriminasi , dalam arti Terlapor I memberikan perlakuan 

khusus yang tidak diberikan kepada peserta tender lainnya.  Fakta 

bahwa tidak ada satupun peserta tender yang mengajukan keberatan 

apapun dalam setiap tahapan proses tender merupakan suatu fakta yang 

membuktikan bahwa semua peserta diperlakukan secara adil dan fair 

(equal treatment);       

12.16.2 Bahwa persekongkolan, karena indikasi adanya persekongkolan 

sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 yang dibuat oleh KPPU 

sama sekali tidak terjadi. Justru fakta membuktikan hal yang 

sebaliknya yaitu Terlapor I mendapatkan produk yang sama dengan 

harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh peserta 

tender lainnya;  

12.16.3 Bahwa terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak 

sehat, mengingat sampai saat ini Tim Pemeriksa tidak mampu 

membuktikan adanya penguasaan pasar yang nyata oleh Huawei 

Sansaine Consortium yang membuat mereka menguasai pasar produk 

jasa pemasangan kabel bawah laut maupun pasar geografis di seluruh 

wilayah Indonesia.  

13. Menimbang pada tanggal 10 Januari 2011, Huawei Sansaine Consortium 

menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti C63); -------------  

13.1 Timbulnya permasalahan yang saat ini sedang diperiksa oleh KPPU bermula 

dari diadakannya tender Palapa Ring Sub-Marine Fiber Optic Cable Network 

System Project (”Tender Palapa Ring”) yang diselenggarakan oleh beberapa 

operator, termasuk PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (”PT. Telkom”), pada 

tahun 2008, dimana Global Marine Systems Limited, suatu perusahaan berbadan 

hukum Inggris dan Wales yang memiliki pengalaman selama lebih dari 150 

(seratus lima puluh) tahun dalam bidang instalasi kabel bawah laut (”Global 
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Marine ”), dinyatakan sebagai salah satu pihak yang lolos tahapan pra-

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

13.2 Adalah fakta bahwa pada saat proses Tender Palapa Ring berlangsung, Global 

Marine telah menginformasikan kepada PT. Telkom bahwa pihaknya akan  

mendirikan suatu perusahaan patungan (joint venture company)  yang khusus 

beroperasi di bidang pembangunan jaringan telekomunikasi bawah laut dengan 

Huawei Technologies Co. Ltd, suatu perusahaan telekomunikasi global yang 

berbasis di Shenzhen, RRC (”Huawei Technologies”). Perusahaan patungan 

itulah yang belakangan dinamakan Huawei Marine Networks Co, Ltd (”HMN ”);  

13.3 Namun demikian, Tender Palapa Ring pada kenyatannya tidak pernah 

dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga pada tahun 2009, PT. Telkom 

berinisiatif dan karena itu memutuskan untuk mengadakan tender serupa, yaitu 

Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project 

(”Tender MKCS”). Secara singkat, Tender MKCS merupakan suatu tender 

proyek pengadaan transmisi (kabel fiber optik) bawah laut yang 

menghubungkan pulau Lombok, Sumbawa, Flores (Ende), Sumba (Waingapu) 

dan Timor (Kupang) yang peserta tendernya ditentukan berdasarkan hasil 

prakualifikasi Tender Palapa Ring; -------------------------------------------------------  

13.4 Bahwa mengingat PT. Telkom sebelumnya telah diinformasikan mengenai 

adanya perusahaan patungan yang didirikan oleh Global Marine (selaku pihak 

yang lolos prakualifikasi Tender Palapa Ring) bersama dengan Huawei 

Technologies, maka pada tanggal 21 Agutus 2009 PT. Telkom secara resmi 

mengundang pihak Global Marine dan Huawei untuk berpartisipasi dalam pre 

bid meeting Tender MKCS yang akan diadakan pada tanggal 25 Agustus 2009 

dalam mana turut dilampirkan dokumen Request for Proposal (”RFP”) yang 

berisi syarat dan ketentuan dalam mengikuti tender MKCS. Undangan dimaksud 

juga ditembuskan ke anak perusahaan dari Huawei Technologies di Indonesia, 

yaitu PT. Huawei Tech Investment (”PT. Huawei”) dikarenakan kegiatan 

Tender MKCS diadakan di Indonesia, sementara HMN tidak memiliki kantor 

perwakilan di Indonesia; --------------------------------------------------------------------  

13.5 Dalam perkembangannya, terkait dengan kebutuhan Tender MKCS sebagaimana 

dipersyaratkan dalam RFP, HMN kemudian bersama-sama dengan PT. Huawei 

dan PT. Sansaine Exindo (”PT. Sansaine”) memutuskan untuk membentuk 

Huawei-Sansaine Consortium (”HSC”). PT. Huawei ditunjuk sebagai 

Consortium Leader, sedangkan PT. Sansaine dan HMN, masing-masing 

bertindak selaku anggota konsorsium. Pilihan untuk dibentuknya konsorsium di 



  
 

 

 
 
 

23

SASASASALINANLINANLINANLINAN    

sini adalah murni didasarkan pada pertimbangan kebutuhan Tender MKCS 

semata dan pertimbangan bisnis di antara pihak-pihak tersebut; ---------------------  

13.6 Jadi sekalipun dalam kurun waktu sebelumnya sempat terjadi beberapa kali 

perubahan mengenai pihak-pihak manakah yang akan bertindak sebagai 

kontraktor utama ataupun sub-kontraktor ataupun mengenai fakta bahwa di 

antara ketiganya kemudian dibentuk konsorsium, namun hal ini sama sekali 

tidak atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan RFP. 

Sebaliknya, ketentuan Bagian I, butir 2.6 RFP justru memberikan hak kepada 

peserta tender (dalam hal ini Global Marine-Huawei) untuk bekerja sama 

dengan pihak lain (baik dalam bentuk konsorsium ataupun dengan menunjuk 

sub-kontraktor) dalam hal peserta tender tidak mampu bertindak sebagai sole 

supplier sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 2.2 RFP; -------------------------  

13.7 Pada tanggal 24 September 2009, HSC beserta peserta tender lainnya 

mengajukan bid proposal kepada PT. Telkom dan ditindaklanjuti oleh PT. 

Telkom dengan surat tertanggal 28 September 2009 yang mengundang HSC 

untuk hadir dalam Rapat Klarifikasi guna membahas permasalahan terkait 

administrasi dan teknis yang akan diadakan pada tanggal 29 September 2009. 

Setelah dilakukannya rapat tersebut, HSC pada tanggal 8 Oktober 2009 

dinyatakan lolos Tahap I Tender MKCS dan dinyatakan berhak untuk mengikuti 

Tahap II Tender MKCS, yaitu tahap pengajuan harga melalui proses e-auction. 

Adapun peserta tender lainnya, selain HSC, yang dinyatakan lolos Tahap I 

Tender MKCS adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------  

13.7.1 Alcatel Submarine Networks (ASN), yang terdiri dari ASN French 

(leader) dan Alcatel Lucent (member/sub-contractor);  

13.7.2 NEC Corporation (NEC), yang terdiri dari NEC (leader) dan OCC serta 

ZTE (member/sub-contractor); 

13.7.3 NSW, yang terdiri dari NSW (leader) dan NSN, FT Marine, PT. Johnson 

(member/sub-contractor). 

13.8 Meskipun tanggal pengajuan bid proposal di atas berbeda dengan jadwal yang 

sebelumnya telah ditetapkan dalam RFP, yaitu pada tanggal 8 September 2009, 

namun pengunduran jadwal tersebut dalam hal apapun tidak dapat dikaitkan 

dengan eksistensi  HSC dalam Tender MKCS. Berdasarkan dokumen ”Question 

and Answer – Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System” (mohon lihat 

berkas), terbukti bahwa Tyco Telecom dan ASN antara lain adalah pihak-pihak 

yang mengajukan permohonan pengunduran jadwal pengajuan bid proposal, dan 

sebaliknya tidak pernah tercatat nama HSC di dalamnya; -----------------------------  
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13.9 Bahwa selain itu tidak pernah pula terdapat keberatan atau penolakan dalam 

bentuk apapun dari peserta tender lainnya maupun dari pihak PT. Telkom 

sehubungan dengan (i) pengunduran jadwal pengajuan bid proposal, (ii) 

eksistensi HSC selaku bidder dan (iii) fakta bahwa HSC dinyatakan lolos Tahap 

I Tender MKCS. Oleh karena itu, sejak dilaluinya tahapan tender ini oleh HSC 

maka isu ataupun pertanyaan apakah HSC merupakan eligible bidder tidak lagi 

relevan untuk dipertanyakan; --------------------------------------------------------------  

13.10 Selanjutnya, PT. Telkom dalam surat tertangal 8 Oktober 2009 menjadwalkan 

bahwa Tahap II Tender MKCS yaitu pengajuan harga melalui proses e-auction 

akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2009. Namun, pada tanggal 9 Oktober 

2009, HSC melalui surat resmi diinformasikan oleh PT. Telkom mengenai 

adanya pengunduran Tahap II Tender MKCS menjadi tanggal 15 Oktober 2009. 

Sama halnya dengan pengunduran jadwal bid proposal, pengunduran kali ini 

juga bukan dimintakan oleh pihak HSC dan sekaligus tidak pernah ada bukti 

bahwa HSC merupakan pihak yang meminta agar dilakukannya pengunduran 

jadwal tersebut. Pengunduran jadwal Tahap II Tender MKCS adalah didasarkan 

pada permintaan peserta tender lainnya; -------------------------------------------------  

13.11 Proses pengajuan harga melalui proses e-auction sendiri diadakan secara 

langsung (live), transparan dan akuntabel sehingga tidak mungkin di dalamnya 

terdapat persekongkolan baik diantara penyelenggara tender dan peserta tender, 

maupun diantara para peserta Tender MKCS. Faktanya HSC merupakan pihak 

yang dapat memberikan harga terendah dalam proses e-auction dimaksud, 

sehingga wajar jika HSC ditetapkan oleh PT. Telkom sebagai pemenang Tender 

MKCS pada tanggal 21 Oktober 2009; ---------------------------------------------------  

13.12 Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, maka pada dasarnya tidak 

terdapat satupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membenarkan 

laporan pihak ketiga dan/atau tuduhan serta dugaan terkait adanya pelanggaran 

Pasal 19 huruf (d) jo. Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh HSC 

sebagaimana dinyatakan di dalam LHPL. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-

alasan yang akan dikemukakan secara terperinci di bawah ini, kami mohon yang 

terhormat Tim Pemeriksa  Perkara No. 36/KPPU-L/2010 agar menghentikan 

pemeriksaan terhadap perkara ini; --------------------------------------------------------  

13.13 Bahwa dalam LHPL, butir 7.3, halaman 4, Tim Pemeriksa KPPU menguraikan 

mengenai “Kriteria Peserta Tender”, yang mana dapat dikutip sebagai berikut: ---  

“Kriteria Peserta Tender: 

- Bidders must be: (i) owner or manufacturer of submarine 

technology/equipment (Submarine Line Terminal Equipment/Dense 



  
 

 

 
 
 

25

SASASASALINANLINANLINANLINAN    

Wavelength Division Multiplexing and Repeater Equipment) (ii) provider of 

marine services for submarine transmission system; 

- If bidder does not intend to act as a sole supplier (which totally own or 

manufacture submarine technology/equipment, provide marine services of 

submarine transmission system and own manufacture submarine cable 

system), bidder may choose sub-contractor(s) or establish a consortium 

under following requirements: 

� bidder as main-contractor or consortium-leader act as a project leader 

which is responsibility to the entire project during procurement, 

manufacturing, construction, and warranty support.... 

� role and responsibility of each sub-contractor or consortium-member for 

SLTE (DWDM) and repeater equipment, marine services of submarine 

transmission system, and submarine cable system shall be defined under 

single responsibility basis to the main-contractor or consortium leader. 

- Bidder as well as each sub-contractor or consortium-member for DLTE 

(DWDM) and repeater equipment, marine services of submarine 

transmission system, and submarine cable system shall fulfill following 

requirement: 

� Shall have experiences as main-contractor or consortium-leader or sub-

contractor or consortium-member in deploying or supplying marine 

services for repeater and repeater-less submarine and inland optical 

cable system project at least at 2 (two) Telecommunication 

Companies/Operators out of origin country; and 

� Shall have experiences in handling preliminary survey and deploying 

repeater and repeater-less submarine and inland optical cable system at 

minimum of 1.000 km length in a single project or contract or comulative 

of 10.000 km length in multiple; and 

� Shall have experiences minimum 5 (five) years in producing or supplying 

or deploying SLTE (DWDM) adn repeater equipment, marine service or 

submarine transmission system, and submarine cable system.” 

13.14 Bahwa ketentuan mengenai “Kriteria Peserta Tender” sebagaimana diuraikan 

oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Bagian “Fakta”, yakni pada butir 7.3, halaman 

4 dari LHPL sebagaimana dikutip di atas, sama sekali tidak ditemukan oleh 

TERLAPOR II (HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM) dalam RFP , yang 

notabene merupakan rujukan yang sah dalam penyelenggaraan Tender MKCS. 

Dengan kata lain, ketentuan mengenai “Kriteria Peserta Tender” 

sebagaimana dikutip oleh Tim Pemeriksa sama sekali tidak dapat 
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ditemukan dalam dokumen RFP. Dalam hal ini Tim Pemeriksa KPPU sama 

sekali tidak menyebutkan rujukan apapun yang dapat memperlihatkan dari 

dokumen mana ketentuan mengenai “Kriteria Peserta Tender” tersebut dikutip. 

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti 

dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; ---------------------------------  

13.15 Bahwa rujukan serta kutipan yang dimuat oleh Tim Pemeriksa KPPU mengenai 

“Ketentuan Peserta Tender” tersebut berbeda dengan apa yang dicantumkan oleh 

Tim Pemeriksa KPPU dalam LHPL, pada bagian “Fakta”, sebagaimana 

dituangkan dalam LHPL butir 8.2, halaman 5 dan 6, serta bagian “Analisa” butir 

10.1, halaman 12. Hal ini jelas memperlihatkan ketidak-telitian serta ketidak 

hati-hatian Tim Pemeriksa KPPU dalam melakukan pemeriksaan atas perkara 

aquo. Fakta ini tentunya dapat menjadi penyebab atas kekeliruan dari Tim 

Pemeriksa KPPU yang mana telah memberikan analisa serta kesimpulan bahwa 

seolah-olah TERLAPOR II (HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM) telah 

melakukan pelanggaran atas ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ---  

13.16 Bahwa ketentuan serta rujukan yang benar atas persyaratan mengenai “Kriteria 

Peserta Tender” yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen 

RFP, yakni sebagaimana tercantum dalam butir 2 mengenai “Eligible Bidder”, 

halaman 3 s.d. 6. Dengan demikian, maka uraian mengenai “Fakta”, khususnya 

sebagaimana terdapat dalam butir 7.3, halaman 4 LHPL haruslah 

dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi yang 

terhormat dalam memutuskan perkara aquo; --------------------------------------------  

13.17 Bahwa TERLAPOR II juga mohon agar Majelis Komisi memperhatikan 

mengenai uraian yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa KPPU pada bagian 

“Fakta” sebagaimana tertuang dalam LHPL, butir 9.1, halaman 6, terkait dengan 

“Kronologis Tender MKCS” yang mana pada intinya menyebutkan bahwa 

dokumen ketentuan tender yang disebut Request For Proposal (“RFP”) yang 

memuat antara lain: Instruction to Bidder, Scope of Work, Technical 

Specification, dan Term and Condition of Contract, baru ada atau muncul 

ataupun diterbitkan oleh TELKOM pada saat disampaikannya “Undangan 

Tender”, yakni pada tanggal 21 Agustus 2009. Dengan demikian, maka perlu 

dicatat dan ditegaskan disini bahwa ketentuan mengenai “Eligible Bidder” atau 

“Kriteria Peserta Tender” harus merujuk pada dokumen RFP tersebut, dan juga 

baru berlaku sejak diterimanya dokumen tersebut oleh para peserta tender 

(dalam hal ini Tender MKCS, dan bukan Tender yang sebelumnya yaitu Tender 

Palapa Ring), yakni pada tanggal 21 Agustus 2009; -----------------------------------  
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13.18 Bahwa dalam dokumen RFP tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang 

mempersyaratkan bahwa konsorsium harus sudah terbentuk pada saat 

“diterimanya undangan tender” ataupun pada saat “diterimanya dokumen 

tender”. Peserta bidder dapat saja menunjuk sub-kontraktor yang dapat 

melakukan serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam 

Dokumen RFP, tanpa harus membentuk konsorsium. Hal ini perlu dicatat serta 

diperhatikan oleh Majelis Komisi yang terhormat mengingat dalam memberikan 

uraian analisa dalam LHPL, Tim Pemeriksa telah nyata-nyata melakukan 

kekeliruan dalam menganalisa serta kesalahan dalam menyimpulkan mengenai 

ketentuan terkait dengan “pembentukan konsorsium” bagi peserta Tender 

MKCS. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh TERLAPOR II (HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM) dalam bagian lain dari dokumen Pembelaan aquo; 

13.19 Bahwa pada bagian “Fakta” dari LHPL, butir 9.3, halaman 7, Tim Pemeriksa 

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

“Penerimaan Proposal Penawaran Administrasi dan Teknis (tanggal 24 
September 2009). 
Pada tanggal 1 September 2009, TELKOM melakukan revisi jadwal pemasukan 
proposal yaitu dari tanggal 8 September 2009 menjadi tanggal 24 September 
2009. Revisi dilakukan karena mempertimbangkan permintaan Alcatel-
Lucent, NEC Corporation dan NSW karena kesulitan dalam memobilisasi tim 
dan mempersiapkan penawaran dimana waktunya sangat berdekatan dengan 
libur hari raya (lebaran).”  
[Catatan: Penebalan dilakukan oleh TERLAPOR II] 
 

13.20 Bahwa ternyata fakta sebagaimana diuraikan di atas sangat bertolak belakang 

serta bahkan bertentangan dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Tim 

Pemeriksa KPPU, sebagaimana dituangkan dalam bagian “Analisa” LHPL, butir 

10.2, halaman 14, yang dapat dikutip sebagai berikut: ---------------------------------  

“Hal tersebut semakin diperkuat dengan fakta terkait dengan tindakan 
TELKOM yang melakukan perubahan jadwal penerimaan proposal penawaran 
yang awalnya ditetapkan tanggal 8 September 2009 namun diundur menjadi 
tanggal 24 September 2009 dimana secara faktual Huawei Sansaine 
Consortium baru dibentuk pada tanggal 15 September 2009. 
Atas dasar hal tersebut, Tim menilai tindakan TELKOM yang menetapkan 
Huawei Sansaine Consortium sebagai Eligible bidder merupakan tindakan yang 
dapat dikategorikan sebagai memfasilitasi Huawei Sansaine Consortium dalam 
proses tender khususnya Tender MKCS.” 
 

13.21 Uraian fakta serta analisa yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam 

LHPL sebagaimana diuraikan di atas jelas bertolak belakang antara yang satu 

dengan yang lainnya, dimana: -------------------------------------------------------------  

13.21.1 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, diubahnya atau diundurnya jadwal 

penerimaan proposal penawaran adalah atas permintaan Alcatel-Lucent, 

NEC Corporation dan NSW karena kesulitan dalam memobilisasi tim 
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dan mempersiapkan penawaran dimana waktunya sangat berdekatan 

dengan libur hari raya (lebaran). Bahwa permohonan perubahan atau 

pengunduran jadwal tersebut sama sekali tidak diminta ataupun tidak 

dilakukan atas permintaan dari TERLAPOR II . Hal ini secara tegas 

diakui oleh Tim Pemeriksa KPPU (vide LHPL butir 9.3, halaman 7);  

13.21.2 Bahwa perubahan atau pengunduran jadwal penerimaan proposal 

penawaran sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR II. 

Oleh karenanya tidak terdapat alasan apapun untuk mengkaitkan 

terjadinya perubahan jadwal tersebut dengan pembentukan konsorsium 

dari TERLAPOR II (dalam hal ini HUAWEI-SANSAINE 

CONSORTIUM). 

13.21.3 Bahwa tanggal pembentukan HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM 

sama sekali tak ada kaitannya dengan pengunduran jadwal penerimaan 

proposal penawaran yang dilakukan oleh TELKOM (sekali lagi 

ditegaskan bahwa pengunduran jadwal tersebut bukanlah atas 

permintaan dari TERLAPOR II). Bilamanapun TELKOM menolak 

permintaan dari para peserta tender lainnya dengan menyatakan bahwa 

jadwal penerimaan proposal penawaran tetap pada jadwal semula, yakni 

tanggal 8 September 2009, hal tersebut pun tidak akan menjadi 

persoalan besar bagi TERLAPOR II, dengan kata lain HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM tetap akan bisa dibentuk sebelum tanggal 

tersebut. Hal ini mengingat bahwa pada faktanya HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM pada dasarnya terdiri dari mayoritas 

perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Huawei. Sedangkan 

khusus untuk Sansaine sendiri sebenarnya telah beberapa kali 

melakukan kerjasama dengan Huawei untuk mengerjakan proyek 

telekomunikasi di Indonesia sebelum adanya Tender MKCS, sehingga 

akan sangat mudah bagi Huawei dan Sansaine untuk membentuk 

konsorsium sebelum batas waktu tanggal yang ditentukan untuk 

mengajukan proposal penawaran. Mengenai hal ini akan dijelaskan 

lebih lanjut dan lebih terperinci pada bagian lain dari dokumen 

Pembelaan ini.   

13.21.4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat alasan bagi Tim Pemeriksa untuk memberikan analisa serta 

kesimpulan bahwa seolah-olah ditunda ataupun diundurkannya jadwal 

penerimaan proposal penawaran adalah terkait dengan “kesempatan” 

yang diberikan oleh TELKOM kepada TERLAPOR II agar dapat 
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membentuk konsorsium. Dengan demikian, hasil analisa serta 

kesimpulan dari Tim Pemeriksa KPPU ini haruslah ditolak serta 

dikesampingkan oleh Majelis Komisi yang terhormat. 

13.22 Bahwa adalah tidak benar dan harus ditolak analisa Tim Pemeriksa Lanjutan 

KPPU pada butir 10.1 s.d. 10.2 pada halaman 12 s.d. 15 LHPL yang pada 

pokoknya menyatakan HSC adalah bukan eligible bidder dalam Tender MKCS; -  

13.23 Secara khusus, TERLAPOR II disini akan menyampaikan tanggapan serta 

klarifikasi atas tuduhan Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU, hal mana didasarkan 

pada analisa umum KPPU yang secara salah, atau mungkin sengaja, telah 

“membelokkan” persoalan mengenai eligible bidders di perkara ini dengan 

menggunakan analisa sepihak sebagaimana dinyatakan dalam butir 10.2 

halaman 12 LHPL, yang dikutip di bawah ini: ------------------------------------------  

“10.2. Apakah Huawei Sansaine Consortium merupakan pemilik produk 

kabel laut atau pemilik teknologi perangkat terminal; atau konstruktor system 

kabel laut yang telah dinyatakan lulus dalam pra-kualifikasi proses 

pengadaan Palapa Ring yang dilakukan oleh Palapa Ring Consortium?” 

13.24 Bahwa analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU tersebut secara tegas ditolak oleh 

TERLAPOR II berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ---------------------------  

13.24.1 Pertama: Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan yang mempertanyakan 

apakah HSC merupakan pihak  yang telah dinyatakan lulus dalam pra-

kualifikasi proses pengadaan Palapa Ring yang dilakukan oleh Palapa 

Ring Consortium adalah analisa yang sama sekali tidak berdasar dan 

justru memperlihatkan bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU tidak 

melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap dokumentasi 

tender ataupun fakta serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para 

pihak (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada TERLAPOR II) sebab: 

13.24.1.1. Bagaimana mungkin Tim Pemeriksa Lanjutan lantas 

mempertanyakan eksistensi konsorsium HSC dalam Tender 

Palapa Ring sementara diketahui bahwa yang menjadi dasar 

hukum terbentuknya konsorsium tersebut tidak lain adalah 

dokumen RFP yang faktanya baru ada jauh setelah Tender 

Palapa Ring terhenti. Harap dicatat, dokumen RFP tersebut 

merupakan dokumen tender yang dilampirkan dalam surat 

PT. Telkom (TERLAPOR I) tertanggal 21 Agutus 2009 

yang isinya mengundang Global Marine (selaku pihak yang 

lolos prakualifikasi Tender Palapa Ring) dan Huawei untuk 

mengikuti Tender MKCS; 
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13.24.1.2. Analisa tersebut BERTENTANGAN  dengan pengakuan  

Tim Pemeriksa Lanjutan dalam butir 10.1 LHPL dimana 

jelas-jelas Tim Pemeriksa Lanjutan telah mengutip 

ketentuan yang terdapat dalam RFP sebagai rujukan serta 

dasar hukum untuk menentukan apakah HSC merupakan 

eligible bidder dalam Tender MKCS. Analisa Tim 

Pemeriksa Lanjutan adalah naïf dan terkesan lucu karena di 

satu sisi Tim Pemeriksa Lanjutan mengakui eksistensi dari 

dokumen RFP (yang notabene baru ada pada saat akan 

dimulainya Tender MKCS), yang mana secara hukum harus 

diartikan bahwa Tim Pemeriksa KPPU telah mengakui 

bahwa konsorsium HSC baru ada setelah tender Palapa 

Ring dihentikan. Namun demikian, ternyata di sisi lainnya 

Tim Pemeriksa KPPU justru memaksakan suatu analisa 

bahwa seolah-olah persyaratan untuk dapat diakui sebagai 

eligible bidder dalam Tender MKCS adalah bahwa 

konsorsium HSC harus sudah ada dan terbentuk pada 

saat Tender Palapa Ring berlangsung; 

13.24.1.3. Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan bertentangan dengan 

syarat Eligible bidders yang telah ditetapkan dalam 

dokumen RFP karena terbukti dokumen tersebut sama 

sekali tidak pernah mengatur ataupun menetapkan bahwa 

Eligible bidder haruslah suatu konsorsium yang sudah ada 

pada saat Tender Palapa Ring masih dilangsungkan; 

13.24.1.4. Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan mengandung kesesatan 

logika yuridis (cacat hermeneutika) serta cacat hukum 

pembuktian. Kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan adalah 

tidak logis sebab mahasiswa fakulas hukum manapun 

mengetahui bahwa adalah tidak mungkin dapat ditarik suatu 

kesimpulan/konklusi yuridis apabila fakta yang dikonstatir 

sebagai dasar untuk menganalisa ternyata tidak pernah 

ada/eksis. Dalam perkara ini terbukti bahwa HSC memang 

tidak pernah menjadi bidder dalam Tender Palapa Ring 

sebab konsorsium HSC baru dibentuk pada saat tender 

MKCS berlangsung. Konsorsium HSC pada kenyatannya 

dibentuk semata-mata demi memenuhi kebutuhan Tender 

MKCS dan hal itu sah secara hukum berdasarkan dokumen 
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RFP. Namun demikian untuk memaksakan kesimpulannya, 

Tim Pemeriksa Lanjutan ternyata tetap dan terus 

memaksakan suatu asumsi yang tidak berdasar bahwa 

seolah-olah agar dapat dinyatakan sebagai Eligible bidder 

dalam Tender MKCS, maka konsorsium HSC harus sudah 

ada pada saat Tender Palapa Ring dilaksanakan; 

Faktanya, sekalipun telah gagal membuktikan bahwa di 

dalam RFP terdapat suatu ketentuan yang mempersyaratkan 

bahwa Eligible bidder haruslah suatu konsorsium yang 

sudah ada pada saat Tender Palapa Ring masih 

dilangsungkan, akan tetapi Tim Pemeriksa Lanjutan tetap 

berkesimpulan bahwa konsorsium HSC adalah bukan 

Eligible bidder dalam Tender MKCS. Dengan demikian 

terbukti, kesimpulan yang demikian adalah juga cacat 

hukum pembuktian dan untuk itu harus ditolak.  

13.24.2 Kedua: Menyangkut kualifikasi teknis yang dipersoalkan oleh Tim 

Pemeriksa Lanjutan pada halaman 13 LHPL bahwa secara faktual 

pekerjaan installer atau konstruktor sistem kabel bawah laut dilakukan 

oleh entitas baru (hasil joint venture Global Marine System Limited 

dengan Huawei Technologies) yang belum memiliki pengalaman 

secara mandiri, secara tegas ditolak oleh TERLAPOR II karena:  

13.24.2.1. Adalah tidak beralasan untuk menyatakan bahwa 

perusahaan hasil joint venture Global Marine System 

Limited dengan Huawei Technologies, yaitu HMN adalah 

entitas yang tidak berpengalaman untuk pekerjaan 

installer atau konstruktor sistem kabel bawah laut. 

Eksistensi Global Marine sebagai perusahaan yang 

memiliki pengalaman selama lebih dari 150 (seratus lima 

puluh) tahun dalam bidang instalasi kabel bawah laut di 

dalam joint venture HMN adalah bukti yang tidak 

terbantahkan bahwa joint venture adalah entitas yang 

memilki kapabilitas serta kredibilitas yang tidak perlu 

diragukan dalam menyelesaikan pekerjaan installer atau 

konstruktor sistem kabel bawah laut;  

13.24.2.2. Berdasarkan Surat Global Marine tertanggal 8 November 

2010 yang secara khusus ditujukan kepada KPPU terbukti 

bahwa Global Marine dalam hal ini telah memberikan 
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komitmen untuk mendukung anak perusahaannya, yaitu 

HMN dalam mengerjakan pekerjaan di Tender MKCS 

sampai dengan selesai. Oleh karena itu tidak beralasan dan 

harus ditolak pernyataan Tim Pemeriksa Lanjutan pada 

halaman 13 LHPL yang mempersoalkan kualifikasi teknis 

dari HMN, apalagi jika hal itu hendak dijadikan dasar untuk 

menyatakan bahwa HSC adalah bukan Eligible bidder 

dalam Tender MKCS. 

13.24.3 Ketiga: Kesimpulan final Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa HSC bukan 

merupakan Eligible bidder dalam Tender MKCS dengan alasan bahwa 

pihak yang lolos tahap pra kualifikasi pada Tender Palapa Ring 

adalah Global Marine, sementara justru HSC, dan bukan Global 

Marine, yang diundang untuk mengikuti Tender MKCS adalah 

kesimpulan yang SALAH TOTAL dan bertentangan dengan fakta 

serta bukti-bukti yang ada sebab:  

13.24.3.1. Tim Pemeriksa Lanjutan terbukti telah salah dengan 

menyatakan bahwa HSC adalah pihak yang diundang untuk 

mengikuti Tender MKCS sebab faktanya berdasarkan Surat 

PT. Telkom tertanggal 21 Agustus 2009, pihak yang 

diundang untuk mengikuti Tender MKCS adalah Global 

Marine selaku pihak yang lolos tahap pra-kualifikasi dalam 

Tender Palapa Ring. Sementara itu dicantumkannya nama 

Huawei dalam surat tersebut tidak lain merupakan 

konfirmasi atas pernyataan Global Marine sebelumnya pada 

tanggal 31 Maret 2008 (saat diadakannya Tender Palapa 

Ring) bahwa benar saat itu telah didirikan perusahaan 

patungan yang belakangan dinamakan Huawei Marine 

Networks Co.,Ltd selaku representasi resmi dari kegiatan 

usaha Global Marine yang secara khusus beroperasi di 

bidang pembangunan jaringan telekomunikasi bawah laut; 

13.24.3.2. Selanjutnya, Keberadaan PT. Huawei sebagai consortium 

leader  tidak dapat dipersoalkan secara hukum sebab Pasal 

2.6 huruf (a) RFP mengharuskan bahwa yang dapat 

ditunjuk sebagai consortium leader adalah pihak yang 

memiliki SLTE equipment, sementara faktanya PT. Huawei 

adalah pihak yang telah mendapatkan otorisasi dari Huawei 

Technologies terkait dengan SLTE equipment tersebut. Hal 
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ini juga didukung oleh keterangan para saksi sebagai 

berikut: 

13.24.3.2.1. Saksi Rudijanto Azali selaku Project Manager 

Submarine Network Division NEC 

Corporation, sebagaimana terdapat dalam 

Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat 

terhadapnya, dimana pada jawaban atas 

pertanyaan No.27 dari Tim Pemeriksa 

mengenai “apakah Huawei memiliki SLTE”, 

Rudijanto Azali menjawab bahwa “Iya, 

Huawei memiliki SLTE dan LTE”;  

13.24.3.2.2. Saksi Warista Tarigan (Senior Project 

Management and Engineering Palapa Ring PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk.), dalam Berita 

Acara Pemeriksaan yang dibuat terhadapnya, 

dimana atas pertanyaan dari Tim Pemeriksa 

Saksi Warista Tarigan menyatakan sebagai 

berikut: 

13.24.3.2.3. Pertanyaan No. 10: “Apa syarat bagi 

perusahaan yang ingin menjadi bidder dalam 

tender ini?” 

Jawab: “Persyaratan tersebut ada pada 

pengumuman di koran dengan persyaratan 

Eligible Bidder yang harus mempunyai 3 

kemampuan yaitu pemilik atau pabrikan 

perangkat teknologi kabel laut, pemilik atau 

pabrikan kabel laut, dan penyedia atau 

operator marine operation yang akan 

menggelar kabel laut. Ketiga kemampuan itu 

yang wajib dipenuhi bagi yang ingin menjadi 

bidder. Karena berdasarkan kajian kami, 

dengan melihat kenyataan di lapangan, sangat 

jarang suatu perusahaan memiliki kemampuan 

ketiga hal tersebut diatas sehingga dalam 

ketentuan kami disebutkan jika bidder itu tidak 

mampu memenuhi ketiga syarat di atas maka 

bidder dapat membentuk konsorsium atau 



 
 

 34

SASASASALINANLINANLINANLINAN    

bekerjasama dengan sub kontraktor agar dapat 

memenuhi kualifikasi....”. 

13.24.3.2.4. Pertanyaan No. 13: “Untuk Global Marine, 

terdiri dari kelompok usaha mana saja?” 

Jawab: “Global Marine mewakili pekerjaan 

marine services, Nexans mewakili kualifikasi 

pabrikan kabel, Huawei Tech Company yang 

mewakili perangkat SLTE, dan EGS yang 

mewakili kelompok marine survey.”. 

13.25 Bahwa keterlibatan PT. Huawei di dalam HSC adalah demi memenuhi ketentuan 

butir 2.6 huruf (c) RFP yang mengharuskan anggota konsorsium untuk 

pengadaan WDM teresterial memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Pihak 

yang memiliki teknologi WDM equipment adalah Huawei Technologies, namun 

karena tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, maka adalah logis jika 

kemudian PT. Huawei yang berkantor di Indonesia dilibatkan dalam konsorsium 

HSC; -------------------------------------------------------------------------------------------  

13.26 Disamping itu, sebagaimana telah disampaikan serta ditegaskan sebelumnya, 

TERLAPOR II tegaskan lagi disini bahwa HSC merupakan Eligible Bidders 

dalam Tender MKCS yang diselenggarakan oleh TELKOM. Dengan kata lain 

HSC merupakan pihak yang secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai 

Eligible Bidders berdasarkan RFP; -------------------------------------------------------  

13.27 Bahwa dengan demikian tidak benar dan karena itu harus ditolak Analisa Tim 

Pemeriksa yang pada pokoknya menyatakan terdapat persekongkolan tender 

dengan alasan PT. Telkom diduga memfasilitasi HSC untuk dapat mengikuti 

tender dan bahkan menetapkan sebagai pemenang tender karena: -------------------  

13.27.1 Global Marine telah menyampaikan informasi kepada PT. Telkom 

perihal dibentuknya konsorsium (pada tanggal 9 September 2009) atau 

6 (enam) hari sebelum konsorsium HSC terbentuk pada tanggal 15 

September 2009;  

13.27.2 HMN, PT. Huawei dan PT. Sansaine tidak pernah mengikuti Tender 

Palapa Ring, karena itu HSC tidak dapat dinyatakan lulus pra-

kualifikasi Tender Palapa Ring sehingga panitia Tender MKCS 

seharusnya menetapkan Global Marine sebagai eligible bidder, bukan 

HMN.  

13.28 Bahwa analisa tersebut secara tegas ditolak oleh HSC dengan alasan-alasan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------  
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13.28.1 Pertama: Adanya surat tertanggal 21 Agustus 2009 dari Global Marine 

kepada PT. Telkom yang meminta agar HMN dipertimbangkan sebagai 

eligible bidders dalam Tender MKCS tidak dapat ditafsirkan sebagai 

suatu keganjilan dalam proses tender. Surat tersebut merupakan 

jawaban dan klarifikasi atas surat undangan PT. Telkom tertanggal 21 

Agustus 2009 bahwa pihak yang diundang oleh PT. Telkom yaitu 

”Global Marine-Huawei”  saat ini telah mendirikan suatu joint venture 

company yang dinamakan HMN sehingga Global Marine meminta 

kepada PT. Telkom agar HMN-lah yang dipertimbangkan sebagai 

eligible bidder. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang mendirikan HMN 

tidak lain adalah Global Marine dan Huawei Technologies; ---------------  

Sebagaimana diuraikan di atas, dan telah pula diakui oleh Tim 

Pemeriksa pada butir 11.1 halaman 6 s.d. 7 LDP, HMN merupakan 

anak perusahaan (subsidiary) yang 100 % dimiliki oleh Huawei Marine 

System Co. Ltd., perusahaan joint venture company yang didirikan oleh 

Global Marine (49 %) dan Huawei Technologies (51 %). 

Dengan demikian terbukti tidak ada alasan untuk menyatakan terdapat 

keganjilan bahwa surat HMN tertanggal 21 Agustus 2009 

mengindikasikan adanya persekongkolan antara PT. Telkom dan HMN 

untuk meloloskan HMN sebagai eligible bidder dalam Tender MKCS. 

13.28.2 Kedua: Surat Global Marine tertanggal 21 Agustus 2009 kepada PT 

Telkom merupakan konfirmasi atas pernyataan Global Marine 

sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2008 (saat diadakannya Tender 

Palapa Ring) bahwa benar saat ini telah didirikan HMN selaku 

representasi resmi dari kegiatan usaha Global Marine yang secara 

khusus beroperasi di bidang pembangunan jaringan telekomunikasi 

bawah laut sehingga memang merupakan pihak yang memiliki 

kualifikasi untuk mengikuti Tender MKCS; ----------------------------------  

13.28.3 Ketiga: Adanya surat-surat dari Global Marine tertanggal                        

27 Agustus dan 9 September 2009 tidak dapat ditafsirkan sebagai 

ketidak-konsistenan dari pihak-pihak yang pada akhirnya tergabung ke 

dalam HSC dalam memberikan informasi kepada PT. Telkom 

sehubungan dengan apakah pihak-pihak tersebut akan bertindak sebagai 

kontraktor ataupun sub-kontraktor atau membentuk konsorsium dalam 

mengajukan bid-proposal kepada PT. Telkom; ------------------------------  

Hal ini disebabkan ketentuan RFP tidak pernah melarang setiap peserta 

tender untuk melakukan perubahan keputusan terkait dengan 
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pertimbangan apakah peserta tender kelak akan membentuk suatu 

konsorsium atau bekerja sama dengan pihak lain selaku sub-kontraktor 

dalam mengajukan bid proposal. Adalah hal yang sangat wajar jika dari 

waktu ke waktu peserta tender selalu melakukan penyesuaian terhadap 

kemampuan ekonomis maupun teknis guna menyesuaikan kebutuhan 

dari tender yang hendak diikuti, sehingga tidak beralasan kesimpulan 

Tim Pemeriksa bahwa adanya hal seperti ini dianggap sebagai 

keganjilan dalam proses tender.    

13.28.4 Keempat: Sebaliknya, ketentuan butir 2.6. RFP justru memberikan hak 

kepada peserta tender (dalam hal ini Global Marine-Huawei) untuk 

bekerja sama dengan pihak lain baik dalam bentuk konsorsium ataupun 

dengan menunjuk sub-kontraktor dalam hal peserta tender tidak mampu 

bertindak sebagai sole supplier sebagaimana diatur dalam ketentuan 

butir 2.2 RFP; ----------------------------------------------------------------------  

13.28.5 Kelima: Surat Global Marine tertanggal 9 September 2009 yang 

menyampaikan informasi kepada PT. Telkom mengenai dibentuknya 

HSC terhadap mana HMN pada saat itu diposisikan sebagai sub-

kontrator dari HSC, sama sekali tidak membuktikan adanya 

persekongkolan dalam proses Tender MKCS sekalipun berdasarkan Bid 

Consortium Agreement, HSC (yang di dalamnya termasuk HMN) baru 

didirikan pada tanggal 15 September 2009; -----------------------------------  

Harap dibedakan secara tegas antara HSC yang ada sebelum tanggal 15 

September 2009 dengan HSC yang didirikan pada tanggal 15 

September 2009 berdasarkan Bid Consortium Agreement. Jika pada 

tanggal 9 September 2009 dinyatakan bahwa HMN merupakan 

subkontraktor dari HSC, maka hal itu adalah benar adanya sebab 

sebelum ditandatanganinya Bid Consortium Agreement atau sebelum 

tanggal 15 September 2009 HMN memang bukan anggota dari 

konsorsium HSC.  

Dengan kata lain, HMN baru menjadi anggota dari konsorsium HSC 

terhitung sejak ditandatanganinya Bid Consortium Agreement. Jadi 

terbukti tidak terdapat keganjilan dalam Surat Global Marine tertanggal 

9 September 2009 mengenai pernyataan bahwa saat itu HMN masih 

berstatus sebagai subkontraktor dari HSC.    

13.28.6 Keenam: Pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan HMN,                  

PT. Huawei dan PT. Sansaine bukan merupakan eligible bidders adalah 

naif dan cenderung mengada-ngada; -------------------------------------------  
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Ketentuan butir 2.1. RFP secara tegas menyaratkan bahwa pihak yang 

dianggap eligible untuk mengikuti Tender MKCS adalah pihak yang 

telah lolos tahap pra-kualifikasi Tender Palapa Ring. Dalam hal ini, 

pihak yang lolos adalah Global Marine, dan Global Marine pada 

kenyataannya selalu ada dalam setiap tahapan Tender MKCS yang 

terbukti dari:  

a. Pertama: Pada saat disampaikannya undangan untuk dilakukannya 

pre-bid meeting dalam Tender MKCS, Global Marine adalah pihak 

yang diundang dan sekaligus hadir dalam pre-bid meeting tersebut, 

sebagaimana terbukti dari surat PT. Telkom tertanggal 21 Agustus 

2009 yang secara tegas mencantumkan nama ”Global Marine-

Huawei” dan juga terbukti dari dokumen Minutes of Pre Bid 

Conference- Procurement and Installation of MKCS tertanggal 25 

Agustus 2009 yang ditandatangani perwakilan dari ”Global 

Marine-Huawei”.  

b. Kedua: Pada saat dibentuknya HSC dimana terdapat eksistensi dari 

Global Marine melalui HMN selaku subsidiary dari joint venture 

yang dibentuk oleh Global Marine. HSC merupakan pihak yang 

mengajukan bid proposal pada Tahap 1 Tender MKCS, dengan 

demikian tidak ada alasan untuk memisahkan eksistensi dari Global 

Marine dengan HMN dan/atau HSC. 

c. Ketiga: Sama halnya saat HSC mengikuti Tahap 2 Tender MKCS, 

yang mana harus diartikan bahwa  Global Marine juga ikut serta di 

dalamnya. 

d. Keempat: Fakta bahwa PT. Huawei ikut serta dalam tender MKCS 

jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap RFP 

sebab keberadaan PT. Huawei tidak pernah berdiri sendiri dalam 

tender MKCS melainkan tergabung dalam konsorsium dimana 

Global Marine (melalui HMN) ikut serta di dalamnya. 

e. Kelima: Keberadaan PT. Huawei sebagai consortium leader  tidak 

dapat dipersoalkan secara hukum sebab Pasal 2.6 huruf (a) RFP 

mengharuskan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai consortium 

leader adalah pihak yang memiliki SLTE equipment, sementara 

faktanya PT. Huawei adalah pihak yang telah mendapatkan otorisasi 

dari Huawei Technologies terkait dengan SLTE equipment tersebut. 
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f. Keenam: Keterlibatan PT. Huawei di dalam HSC adalah demi 

memenuhi ketentuan butir 2.6 huruf (c) RFP yang mengharuskan 

anggota konsorsium untuk pengadaan WDM teresterial memiliki 

kantor perwakilan di Indonesia. Pihak yang memiliki teknologi 

WDM equipment adalah Huawei Technologies, namun karena tidak 

memiliki kantor perwakilan di Indonesia, maka adalah logis jika 

kemudian PT. Huawei yang berkantor di Indonesia dilibatkan dalam 

konsorsium HSC. 

g. Ketujuh : Adanya keberadaan PT. Sansaine dalam HSC juga 

didasarkan pada adanya kebutuhan tender yang dipersyaratkan oleh 

RFP berupa pekerjaan sipil termasuk akuisisi tanah (mohon lihat 

berkas, Section II, Scope of Work RFP dan Lampiran dari Bid 

Consortium Agreement, yaitu Responsibility Matrix for 

Procurement and Instalation of Palapa Ring Mataram-Kupang 

Project for TELKOM). Jadi tidak benar pernyataan Tim Pemeriksa 

dalam LDP yang langsung menyimpulkan bahwa HSC yang 

beranggotakan PT. Sansaine adalah bukan eligible bidder hanya 

dengan mendasarkan pada fakta bahwa PT. Sansaine adalah bukan 

pihak yang lolos prakualifikasi Tender Palapa Ring.  

Seandainya benar (quod non, hal mana ditolak) analisa yang demikian, 

maka seharusnya RFP tidak berisi ketentuan yang memberikan hak 

kepada peserta tender untuk membentuk konsorsium ataupun bekerja 

sama dengan pihak lain selaku sub-kontraktor.  

13.29 Keseluruhan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah lebih dari cukup 

untuk membuktikan bahwa analisa Tim Pemeriksa yang mempermasalahkan 

HSC sebagai pihak yang tidak layak (eligible) dalam mengikuti Tender MKCS 

adalah sama sekali tidak benar dan karena itu harus ditolak oleh Majelis Komisi; 

13.30 Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas maka 

terbukti tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan secara hukum bagi Tim 

Pemeriksa untuk menyatakan bahwa HSC adalah bukan eligible bidder dalam 

Tender MKCS ataupun menyimpulkan bahwa telah terdapat indikasi praktek 

diskriminasi serta  persekongkolan dengan lolosnya HSC pada Tahap I Tender 

MKCS ataupun dimenangkannya HSC dalam tender dimaksud. Bertolak 

belakang dengan analisa tersebut, bukti-bukti yang ada sebaliknya justru 

membuktikan bahwa HSC adalah pihak yang eligible dalam mengikuti Tender 

MKCS dan tuduhan adanya praktek diskriminasi, sekali lagi, adalah tidak benar;  
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13.31 Bahwa TERLAPOR II dalam hal ini sepakat dengan hasil analisa dari KPPU 

sebagaimana tertuang dalam butir 10.3, halaman 14, yang mana pada intinya 

telah menyimpulkan bahwa HUAWEI SANSAINE CONSORTIUM sama 

sekali tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya perubahan atas 

persyaratan teknis yang dilakukan oleh TELKOM, antara lain mengenai 

jarak bentangan yang sebelumnya ditentukan sepanjang 390 KM kemudian 

diubah menjadi 412 KM serta adanya ketentuan mengenai uji laboratorium 

terhadap peserta apabila ditunjuk sebagai pemenang guna membuktikan 

kemampuannya dalam menyediakan perangkat dengan kapasitas 30 x 10 G dan 

jarak bentangan 412 KM. Apabila gagal dalam uji laboratorium tersebut, maka 

calon pemenang harus mengganti perangkat dengan merek lain dimana apabila 

penggantiannya melewati jangka waktu yang disepakati maka dikenakan sanksi 

denda;------------------------------------------------------------------------------------------  

13.32 Bahwa sebagaimana sebelumnya telah ditegaskan oleh TERLAPOR II, dalam 

hal apapun, HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM tidak pernah mengajukan 

permintaan untuk diadakannya Lab Test dan keputusan untuk dilakukannya lab 

test adalah keputusan yang diambil oleh panitia tender. Oleh karena itu, 

HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM bukanlah pihak yang dapat 

memberikan penjelasan mengenai alasan dilakukannya lab test oleh PT. Telkom, 

apalagi jika sampai dikatakan bahwa lab test diadakan untuk memfasilitasi 

HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM untuk mengikuti tender; -------------------  

13.33 Bahwa fakta mengenai tidak adanya keterlibatan dari HUAWEI-SANSAINE 

CONSORTIUM tersebut telah pula diakui serta dibenarkan oleh Tim Pemeriksa 

KPPU yang mana telah menegaskan dalam LHPL, yang pada intinya 

menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa perubahan 

persyaratan teknis terkait dengan persyaratan Laboratorium Test (Uji Lab) 

tersebut dilakukan setelah melalui klarifikasi terhadap seluruh peserta tender dan 

disepakati para peserta tender, dan selanjutnya Tim Pemeriksa KPPU menilai 

bahwa tuduhan bahwa persyaratan laboratorium test (Uji Lab) digunakan 

sebagai instrumen bagi TELKOM untuk memfasilitasi HUAWEI-SANSAINE 

CONSORTIUM adalah tidak benar mengingat ketentuan atau aturan terkait 

dengan laboratorium test (Uji Lab) tersebut telah diketahui dan disepakati para 

peserta; ----------------------------------------------------------------------------------------  

13.34 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, serta didukung pula oleh bukti-

bukti yang telah diajukan kepada Tim Pemeriksa KPPU, jelas tidak terdapat 

bukti apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM telah bersekongkol dengan TELKOM dalam 
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rangka untuk merubah persyaratan teknis dari proses tender yang dilakukan. 

Dengan demikian, hal ini secara mutatis-mutandis telah membuktikan bahwa 

HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM tidak terbukti telah melakukan 

persekongkolan dalam proses tender yang dilakukan; ---------------------------------  

13.35 Perlu TERLAPOR II tegaskan di sini bahwa Tim Pemeriksa dalam bagian 

“Analisa” dari LHPL sama sekali tidak memberikan uraian apapun terkait 

dengan terpenuhi atau tidaknya setiap unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (d) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, Tim Pemeriksa secara 

serta merta ternyata telah menyimpulkan dalam bagian “Kesimpulan” LHPL, 

butir 12, halaman 15, bahwa seolah-olah telah terdapat pelanggaran ketentuan 

Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

TERLAPOR II (HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM); --------------------------  

13.36 Dengan tidak adanya uraian dari Tim Pemeriksa dalam LHPL terkait dengan 

unsur-unsur mana dari Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang telah terpenuhi dalam hal menyimpulkan bahwa Para Terlapor telah 

melakukan praktek diskrimanisi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, 

hal ini justru mengakibatkan TERLAPOR II menjadi sulit untuk mengajukan 

pembelaan atas tuduhan serta kesimpulan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa 

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

13.37 Mengingat Tim Pemeriksa tidak dapat menguraikan serta memberikan bukti-

bukti apapun terkait dengan tuduhan pelanggaran Pasal 19 huruf d sebagaimana 

disebutkan dalam LHPL, maka sudah sepatutnyalah Majelis Komisi menolak 

kesimpulan dari Tim Pemeriksa dalam LHPL tersebut, serta selanjutnya 

memutuskan dengan menyatakan bahwa Para Terlapor TIDAK TERBUKTI  

melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999; -------------------------------------------------------------------------------------------  

13.38 Dengan tidak adanya uraian dari Tim Pemeriksa dalam LHPL terkait dengan 

unsur-unsur mana dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

telah terpenuhi dalam hal menyimpulkan bahwa Para Terlapor telah melakukan 

praktek persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, hal ini 

justru mengakibatkan TERLAPOR II menjadi sulit untuk mengajukan 

pembelaan atas tuduhan serta kesimpulan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa 

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

13.39 Melihat uraian unsur-unsur Pasal 22 UU No.5/1999 sebagaimana disebutkan di 

atas, serta dengan memperhatikan seluruh uraian fakta-fakta serta bukti-bukti 

yang telah dikemukakan oleh TERLAPOR II dalam Dokumen Pembelaan aquo, 

maka dapat disimpulkan bahwa HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM sama 
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sekali tidak melakukan tindakan persekongkolan dengan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. dalam rangka untuk memenangkan Tender Pengadaan Palapa 

Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. Tahun Anggaran 2009. Hal ini dibuktikan berdasarkan fakta-fakta serta 

alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas; -------------------------------------  

13.40 Lebih lanjut, dalam Buku “Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan 

dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, yang 

diterbitkan oleh KPPU, pada Bab I tentang Latar Belakang, halaman 4, 

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

“Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan 

persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender 

tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha 

agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada 

akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga 

yang termurah dengan kualitas yang terbaik.”   

Bahwa berdasarkan pedoman sebagaimana disebutkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari dibuatnya ketentuan Pasal 22 adalah untuk 

menghindari terjadinya “persekongkolan” dalam tender, sehingga akan 

didapatkan “harga yang termurah” serta “kualitas yang terbaik”. Terkait 

dengan dimenangkannya Tender MKCS aquo oleh TERLAPOR II (HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM), terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

13.40.1 Pertama: Tidak terdapat persekongkolan apapun baik antara 

TERLAPOR II dengan TELKOM sebagai penyelenggara Tender 

MKCS maupun dengan para peserta tender lainnya. Satu-satunya 

tuduhan persekongkolan yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa KPPU 

dalam LHPL adalah terkait dengan “diundurkannya jadwal penerimaan 

proposal” dari yang sebelumnya tanggal 8 September 2009 menjadi 24 

September 2009. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, bahwa 

permintaan pengunduran jadwal penerimaan proposal tersebut 

bukanlah atas permintaan dari TERLAPOR II, melainkan atas 

permintaan dari para peserta tender lainnya. Hal ini juga telah 

diakui secara tegas oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL, butir 9.3, 

halaman 7. 

Perlu dicatat dan diperhatikan disini bahwa: (i) undangan dikirimkan 

oleh TELKOM kepada para peserta tender pada tanggal 21 Agustus 

2009;  (ii) permintaan pengunduran jadwal tersebut diajukan oleh para 
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peserta tender lainnya (sekali lagi bukan oleh TERLAPOR II) pada saat 

pre bid meeting yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2009; (iii) 

keputusan dari TELKOM untuk merubah jadwal penerimaan proposal 

disampaikan pada tanggal 1 September 2009. (iv) perusahaan patungan 

antara Global Marine dan Huawei sudah terbentuk atau berdiri pada 

saat TELKOM menyampaikan undangan pada tanggal 21 Agustus 

2009; (v) Konsorsium yang dibentuk (dalam hal ini HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM), mayoritas perusahaan yang tergabung 

dalam konsorsium adalah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi 

dengan Huawei, sedangkan khusus untuk SANSAINE, antara 

HUAWEI dan SANSAINE sebelumnya (sebelum adanya Tender 

MKCS) telah beberapa kali  bekerjasama dalam mengerjakan proyek 

telekomunikasi lainnya, sehingga tentunya akan sangat mudah bagi 

HUAWEI untuk membentuk konsorsium dengan SANSAINE, 

walaupun TELKOM tidak mengabulkan permohonan peserta tender 

lainnya untuk mengundurkan jadwal proposal penerimaan (dalam arti 

tetap pada jadwal semula). Untuk lebih jelasnya, proyek kerjasama 

antara Huawei dan Sansaine sebagaimana dimaksud di atas antara lain 

adalah terkait dengan instalasi dari MSAN ALU dan secondary acces 

batch 3 dan batch 1, sebagaimana tertuang dalam Cooperation 

Agreement, masing-masing tertanggal 27 Mei 2009 dan 15 Juni 2009. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sebenarnya dapat disimpulkan 

tanggal pembentukan Konsorsium (dalam hal ini HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM) bukanlah merupakan suatu hal yang 

krusial atau signifikan bilamana dikaitkan dengan jadwal pengunduran 

penerimaan proposal penawaran yang diputuskan oleh TELKOM 

(berdasarkan permintaan para peserta tender lainnya). Dengan kata lain, 

bilamana pun TELKOM tetap pada ketentuannya semula, yakni 

menetapkan bahwa batas penerimaan proposal penawaran tetap pada 

jadwal semula, yakni tanggal 8 September 2010, sudah barang tentu 

HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM akan terbentuk atau dapat 

dibentuk sebelum tanggal tersebut. Jadi tidak terdapat alasan apapun 

untuk mempersoalkan serta menuduh bahwa seolah-olah jadwal 

pengunduran penerimaan proposal penawaran memiliki 

keterkaitan dengan dibentuknya HUAWEI-SANSAINE 

CONSORTIUM . 
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13.40.2 Kedua: Tidak terdapat satu pihakpun, baik dari penyelenggara Tender 

MKCS (dalam hal ini TELKOM) maupun dari para peserta tender 

lainnya, yang dapat menyangkal hal-hal terkait dengan “kualitas” serta 

“teknologi” yang dimiliki oleh TERLAPOR II. Fakta bahwa HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 

memiliki kapasitas dan kompetensi serta berpengalaman di bidangnya, 

jelas dapat dijadikan sebagai fakta serta bukti yang tak terbantahkan 

akan kemampuan serta kualitas teknologi yang dimiliki oleh 

TERLAPOR II untuk mengerjakan serta menyelesaikan objek dari 

Tender MKCS yang diadakan oleh TELKOM. 

13.40.3 Ketiga: Tidak terdapat satu pihak pun, dan bahkan tidak ada satu 

buktipun yang dapat memperlihatkan adanya persekongkolan yang 

terjadi dengan fakta bahwa harga penawaran yang diajukan oleh 

TERLAPOR II merupakan harga penawaran yang termurah bila 

dibandingkan dengan para peserta tender lainnya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa TERLAPOR II 

merupakan pihak yang layak dan berkompeten untuk memenangkan Tender 

MKCS yang diadakan oleh TELKOM. Oleh karena itu, dimenangkannya 

Tender MKCS oleh Terlapor II jelas tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 serta bahkan telah sesuai dengan 

pedoman yang diterbitkan oleh KPPU sebagaimana disebutkan di atas. 

13.41 Dari kelima unsur yang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana 

diuraikan di atas, unsur-unsur yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 

perkara ini adalah unsur ke-2 (bersekongkol); unsur ke-4 (mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender) serta unsur ke-5 (persaingan usaha tidak sehat); --  

13.42 Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan 

dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason , yaitu 

bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah 

terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam 

persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha; ------------------------------------------------------------------------------------------  

13.43 Mengenai unsur bersekongkol dapat dijelaskan bahwa: -------------------------------  

a. HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM  dan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk sama sekali tidak melakukan kerjasama untuk memenangkan 

Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tahun Anggaran 2009. Fakta bahwa 
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TERLAPOR II terpilih sebagai pemenang Tender MKCS sama sekali tidak 

serta merta memperlihatkan adanya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam 

tindakan persengkongkolan. Adapun uraian tentang hal-hal tersebut telah 

diajukan secara komprehensif di atas;  

b. Tidak terdapat satupun bukti yang dapat memperlihatkan bahwa HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM,  baik secara terang-terangan maupun diam-

diam, telah melakukan tindakan kerjasama dengan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. untuk mendapatkan informasi mengenai isi dari dokumen 

tender yang dibuat oleh peserta tender lainnya.  

c. HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM  sama sekali tidak melakukan 

apalagi memfasilitasi bentuk persengkokolan dalam rangka memenangkan 

tender sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa.  

d. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk telah melakukan proses tender dan 

Huawei Sansaine Consortium telah mengikuti serta memenangkan proses 

Tender MKCS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya 

sebagaimana terdapat dalam Dokumen RFP. Lebih lanjut, HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM telah memenangkan Tender Pengadaan 

Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. Tahun Anggaran 2009 secara jujur dan adil. HUAWEI-

SANSAINE CONSORTIUM  sama sekali tidak melakukan perbuatan 

melanggar hukum apapun dalam memenangkan tender tersebut.  

e. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. tidak memberikan kesempatan 

eksklusif kepada HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM dalam 

menyelenggarakan tender. Bahkan pengunduran jadwal penerimaan 

proposal tender sama sekali bukan merupakan usulan ataupun permintaan 

dari TERLAPOR II. 

Sehubungan dengan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Tim Pemeriksa yang 

mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sama sekali tidak dapat 

menunjukkan bahwa HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM  melakukan 

salah satu dari unsur-unsur bersekongkol sebagaimana diuraikan di atas; 

13.44 Mengenai unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dapat 

dijelaskan bahwa HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM  sama sekali tidak 

bersekongkol dengan pihak manapun juga untuk menyingkirkan pelaku usaha 

lain. Adapun penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan, 

spesifikasi, proses tender, dan sebagainya telah dilakukan dengan benar sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen RFP dari Tender MKCS yang 
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dilakukan. Oleh karena itu unsur mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender tidak terpenuhi dalam perkara ini; ------------------------------------------------  

13.45 Mengenai unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijelaskan bahwa proses 

tender ini telah diikuti oleh HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM dengan 

benar/jujur serta tidak melawan hukum ataupun bahkan menghambat persaingan 

usaha. Dalil ini telah diperkuat dengan uraian di atas yang secara komprehensif 

telah membantah seluruh dalil Tim Pemeriksa KPPU; --------------------------------  

Sebaliknya uraian, fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh 

HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM  tidak dapat disangkal oleh Tim 

Pemeriksa KPPU dan tim tersebut tidak dapat membuktikan bahwa PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah memberikan perlakuan istimewa kepada 

HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM . Oleh karena itu, dugaan 

persekongkolan sama sekali tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti-

bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan. ----------------------------------------------  

13.46 Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Komisi sependapat 

dengan HUAWEI-SANSAINE CONSORTIUM  bahwa unsur-unsur tindakan 

persekongkolan yang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 TIDAK terpenuhi 

dalam perkara ini dan oleh karena itu Hasil Pemeriksaan Lanjutan KPPU 

Nomor: 36/KPPU-L/2010 tertanggal 6 Desember 2010 harus dibatalkan; ---------  

13.47 Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami 

mohon agar Majelis Komisi yang terhormat berkenan untuk mengeluarkan 

putusan yang isinya menyatakan bahwa Huawei Sansaine Consortium sama 

sekali tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan 

kepadanya. Atau dengan kata lain, tuduhan persekongkolan yang diajukan 

kepada Huawei Sansaine Consortium adalah tidak terbukti atau tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya Majelis Komisi juga harus 

memutuskan untuk membebaskan Huawei Sansaine Consortium dari segala 

bentuk hukuman sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan. 

 

 
TENTANG HUKUM 

 

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (“LHPP ), Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL” ), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis 

Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para 

Terlapor sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------  
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1.1. Tentang Identitas Para Terlapor; ---------------------------------------------------------  

1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas 

Terlapor dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam 

pertimbangan hukum Majelis Komisi; ---------------------------------------------  

1.1.2. Bahwa dalam prakteknya, Huawei Sansaine Consortium merupakan 

peserta sekaligus menjadi pemenang Tender Pengadaan Palapa Ring 

Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

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

1.2. Tentang Proses dan Prosedur Peserta Tender; ----------------------------------------   

1.2.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa tindakan TELKOM 

yang melakukan perubahan jadwal penerimaan proposal penawaran 

dilakukan untuk memfasilitasi terbentuknya Huawei Sansaine Consortium;  

1.2.2. Atas hal tersebut, TELKOM menyatakan dalam tanggapan/pembelaannya 

yang pada pokoknya bahwa tidak terjadi persekongkolan antara TELKOM 

dengan Huawei Sansaine Consortium terkait dengan perubahan jadwal 

tersebut karena perubahan jadwal penerimaan proposal dilakukan atas 

dasar permintaan Alcatel-Lucent, NEC Corporation dan NSW sehingga 

jika dianggap terjadi persekongkolan maka seharusnya ketiga perusahaan 

tersebut haruslah ditetapkan sebagai terlapor dalam perkara ini; --------------  

1.2.3. Selanjutnya, Huawei Sansaine Consortium menyatakan dalam 

tanggapan/pembelaannya yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat kaitan 

antara perubahan jadwal penerimaan proposal dengan pembentukan 

Huawei Sansaine Consortium karena faktanya perubahan jadwal tersebut 

didasarkan atas permintaan Alcatel-Lucent, NEC Corporation dan NSW; ---  

1.2.4. Berkaitan dengan perubahan jadwal penerimaan proposal tersebut, Majelis 

Komisi sependapat dengan tanggapan/pembelaan TELKOM dan Huawei 

Sansaine Consortium dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: -----  

1.2.4.1. Bahwa awalnya TELKOM menetapkan jadwal pemasukan 

proposal adalah tanggal 8 September 2009, namun selanjutnya 

TELKOM melakukan perubahan jadwal pemasukan proposal 

menjadi tanggal 24 September 2009; ---------------------------------  

1.2.4.2. Bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa perubahan 

jadwal pemasukan proposal tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan permintaan Alcatel-Lucent, NEC Corporation dan 

NSW karena kesulitan dalam memobilisasi tim dan 

mempersiapkan penawaran dimana waktunya sangat berdekatan 

dengan libur hari raya (lebaran); --------------------------------------   
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1.2.4.3. Bahwa oleh karena itu, perubahan jadwal pemasukan proposal  

tersebut bukanlah atas permintaan Huawei Sansaine 

Consortium atau mengakomodasi kepentingan Huawei Sansaine 

Consortium; --------------------------------------------------------------   

1.2.4.4. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa tidak 

terdapat bukti yang cukup adanya tindakan TELKOM yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi Huawei 

Sansaine Consortium terkait dengan perubahan jadwal 

penerimaan proposal dalam Tender MKCS; ------------------------  

1.2.5. Bahwa selain itu, Majelis Komisi juga perlu memberikan pertimbangan 

lain terkait dengan proses dan prosedur Tender MKCS secara keseluruhan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------------------------------------------  

1.2.5.1. Bahwa sejak proses rapat penjelasan pekerjaan (pre-bid 

conference) hingga proses penawaran harga telah dilakukan 

oleh TELKOM secara transparan dengan memperhatikan 

prinsip kesetaraan (equal treatment) karena keputusannya 

dihasilkan berdasarkan kesepakatan TELKOM dan para peserta 

serta memenuhi ketentuan dalam tender; ----------------------------  

1.2.5.2. Bahwa sejak proses pemasukan penawaran hingga proses 

penawaran harga, TELKOM tidak melakukan tindakan yang 

tidak wajar dalam menggugurkan peserta tender. Hal tersebut 

tercermin dari fakta berikut: -------------------------------------------  

a. Perusahaan yang diundang untuk mengikuti Tender MKCS 

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

(1) Alcatel – Lucent; ---------------------------------------------  

(2) Global Marine System Limited; ----------------------------  

(3) NEC Corporation; --------------------------------------------  

(4) TYCO Communications; ------------------------------------  

(5) Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (”NSW”); --------  

b. Perusahaan yang mengikuti proses tender hingga tahap akhir 

(e-auction) adalah:---------------------------------------------------  

(1) Alcatel – Lucent; ---------------------------------------------  

(2) Global Marine System Limited; ----------------------------  

(3) NEC Corporation; --------------------------------------------  

(4) Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (”NSW”); --------  

Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa satu-satunya 

perusahaan yang gugur pada proses tender hanya TYCO 
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Communications, karena tidak memenuhi persyaratan terkait 

dengan cara pembayaran, importation of good, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan, serta terkait dengan persyaratan teknis; -  

1.2.5.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat 

TELKOM telah melakukan proses tender secara wajar dan 

melaksanakan prinsip equal treatment dalam Tender MKCS; ----  

1.3. Tentang Kapasitas Huawei Sansaine Consortium sebagai Peserta Tender; -----   

1.3.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa Huawei Sansaine 

Consortium bukan merupakan eligible bidder karena tidak memenuhi 

kriteria sebagai peserta Tender MKCS khususnya terkait dengan 

persyaratan peserta haruslah merupakan perusahaan yang telah lulus tahap 

pra-kualifikasi proses pengadaan Palapa Ring yang dilakukan oleh Palapa 

Ring Consortium; ---------------------------------------------------------------------  

1.3.2. Atas hal tersebut, TELKOM menyatakan dalam tanggapan/pembelaannya 

yang pada pokoknya bahwa Huawei Sansaine Consortium merupakan 

eligible bidder karena secara faktual Huawei Sansaine Consortium 

dikendalikan dan mendapat dukungan penuh dari Global Marine System, 

Ltd dan Huawei Technologies Co, Ltd. Selain itu, sejak awal Global 

Marine System, Ltd telah menginformasikan terkait dengan 

keikutsertaannya atau perannya dalam Tender MKCS; -------------------------  

1.3.3. Selanjutnya, Huawei Sansaine Consortium menyatakan dalam 

tanggapan/pembelaannya yang pada pokoknya bahwa Huawei Sansaine 

Consortium merupakan eligible bidder karena Huawei Sansaine 

Consortium mendapat dukungan dari Global Marine dalam setiap tahap 

kegiatan dan merupakan perwakilan Global Marine; ----------------------------  

1.3.4. Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh, Majelis 

Komisi berpendapat bahwa untuk menilai apakah Huawei Sansaine 

Consortium dapat dikategorikan sebagai eligible bidder dalam Tender 

MKCS maka harus dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu: -----------------------------  

1.3.4.1. Aspek Formil; ------------------------------------------------------------  

a. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Global Marine Systems, 

Ltd telah menyampaikan pemberitahuan kepada 

Procurement Group of Palapa Ring Consortium yang antara 

lain menegaskan bahwa untuk implementasi proyek akan 

dilaksanakan oleh Huawei Submarine Networks yang 

merupakan perusahaan patungan antara Global Marine 

Systems, Ltd dengan Huawei Tech Co, Ltd. Selanjutnya, 
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Global Marine Systems, Ltd juga menegaskan bahwa 

pihaknya akan bertanggung jawab atas seluruh proyek; -------  

b. Bahwa selanjutnya setelah melalui proses evaluasi maka 

pada tanggal 11 April 2008, ditetapkan perusahaan yang 

lulus tahap pra-kualifikasi yaitu: ----------------------------------   

(1) Global Marine System, Ltd; --------------------------------  

(2) Alcatel – Lucent; ---------------------------------------------  

(3) NEC Corporation; --------------------------------------------  

(4) NSW – Fujitsu Consortium; --------------------------------  

(5) Tyco Telecommunications; ---------------------------------  

c. Bahwa atas dasar hal tersebut, penetapan Global Marine 

System, Ltd sebagai perusahaan yang lulus tahap pra-

kualifikasi tentu telah mempertimbangkan konsekuensi surat 

pemberitahuan Global Marine System, Ltd tanggal 31 Maret 

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

d. Bahwa selain itu, apabila memperhatikan kapasitas Global 

Marine System, Ltd dalam tender Palapa Ring tahun 2008 

maka dapat diketahui bahwa keikutsertaan Global Marine 

System, Ltd didukung oleh Huawei Tech Co, Ltd, EGS dan 

Nexans sebagai sub-kontraktor atau apabila digambarkan 

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

 

e. Bahwa selanjutnya, dalam Tender MKCS ini keikutsertaan 

Global Marine System, Ltd diwakili oleh Huawei Sansaine 

Consortium yang secara struktur organisasi dapat 

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

Global Marine Sytem Ltd 

EGS Huawei Tech Investment Co. Ltd. Nexsans 
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f. Bahwa berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat 

disimpulkan sebenarnya secara formal tidak terjadi 

perubahan kapasitas bidder karena masih diwakili oleh 

perusahaan yang terafiliasi; ----------------------------------------  

g. Bahwa oleh karena itu, secara formal Huawei Sansaine 

Consortium masih dapat dikategorikan sebagai eligible 

bidder dalam Tender MKCS; --------------------------------------   

1.3.4.2. Aspek Materiil atau Substansial; --------------------------------------  

a. Bahwa pada proses tender Palapa Ring tahun 2008 

ditetapkan persyaratan kriteria peserta sebagai berikut: -------  

- Bidders must be: (i) owner or manufacturer of submarine 
technology/equipment (Submarine Line Terminal Equipment/Dense 
Wavelength Division Multiplexing and repeater equipment) (ii) 
provider of marine services for submarine transmission system; 

- If bidder does not intend to act as a sole supplier (which totally 
own or manufacture submarine technology/equipment, provide 
marine services of submarine transmission system and own or 
manufacture submarine cable system), bidder may choose sub-
contractor(s) or establish a consortium under following 
requirements: 
� bidder as main-contractor or consortium-leader act as a project 
leader which is responsibility to the entire project during 
procurement, manufacturing, construction, and warranty support 
.... 

� role and responsibility of each sub-contractor or or consortium-
member for SLTE (DWDM) and repeater equipment, marine 
services of submarine transmission system, and submarine cable 
system shall be defined under single responsibility basis to the 
main-contractor or consortium leader. 

- Bidder as well as each sub-contractor or consortium-member for 
DLTE (DWDM) and repeater equipment, marine services of 
submarine transmission system, and submarine cable system shall 
fulfill following requirement: 
� Shall have experiences as main-contractor or consortium-leader 
or sub-contractor or consortium-member in deploying or 
supplying marine services for repeater and repeater-less 
submarine and inland optical cable system project at least at 2 
(two) Telecommunication Companies/Operators out of origin 
country; and 

� Shall have experiences in handling preliminary survey and 
deploying repeater and repeater-less submarine and inland 

 
 
 
 

 

Huawei Sansaine Consortium 

Global Marine Sytem Ltd Huawei Tech. Investment Co. Ltd. 

Huawei Submarine System Co. Ltd. (JV) 
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optical cable system at minimum of 1.000 km length in a single 
project or contract or comulative of 10.000 km length in multiple 
project; and 

� Shall have experiences minimum 5 (five) years in producing or 
supplying or deploying SLTE (DWDM) and repeater equipment, 
marine service of submarine transmission system, and submarine 
cable system. 

 

b. Bahwa pada Tender MKCS ditetapkan  persyaratan kriteria 

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

- The bidder(s) must be submarine cable owner or submarine line 
terminal equipment owner or submarine cable system constructor, 
which are already pass the Palapa Ring prequalification bidding 
process (butir 2.1 RFP) 

- In Case the bidder(s) do not have its own complete system 
solution and comply the technical requirement stated in Section III, 
the bidder shall provide the sub-system solution with the following 
criteria: 
� The un-repeater submarine cable shall pass the technical 
requirement at Palapa Ring prequalification bidding process 
which are Alcatel, Nexan, NSW, OCC, and Tyco Cable; 

� The WDM terrestrial equipment shall have OTN and ROADM 
capability; 

� The SLTE shall have proven in 390 km distance of un-repeater 
submarine system  

   (butir 2.2 RFP)  
- The bidder shall have experience as the un-repeater submarine 

transmission system provider as a main contractor and or 
subcontractor at least at 2 (two) telecommunication companies/ 
operators out of origin country (2.3 RFP) 

- If the bidder can not intend to act as a sole supplier referring 
clause 2.2, the bidder shall establish a consortium or choose sub-
contractor(s), subject to the following requirement: 
� The consortium leader or main contractor shall be submarine 
cable owner or submarine line terminal equipment owner or 
submarine cable system constructor; 

� The consortium leader or main contractor acts as a project 
leader which is responsible of whole project during procurement, 
construction and warranty support as mentioned in Section IV 
article 29; 

� The member of consortium for WDM terrestrial shall have 
representative office in Indonesia; 

� Establish a consortium agreement legalized by Notarizes deed 
under the law of Indonesia or submits supporting letter for 
submits letter from sub-contractors; 

� The role and responsibility of each member consortium or sub-
contractor shall be duly establish and set forth clearly in the 
bidder agreement including inter alia each consortium member 
or sub-contract’s responsibility and liability in. 

  (butir 2.6 RFP) 

c. Bahwa berdasarkan uraian kedua kriteria perserta tersebut 

dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan secara 

substansial dimana peserta yang dapat mengikuti tender 

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

(1) perusahaan pemilik produk kabel laut; atau --------------   

(2) pemilik teknologi perangkat terminal; atau ---------------   

(3) konstruktor sistem kabel laut. ------------------------------  

d. Bahwa apabila direlevansikan dengan kapasitas Huawei 

Sansaine Consortium dalam proses Tender MKCS maka 

dapat diuraikan sebagai berikut: -----------------------------------  
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(1) PT Huawei Tech Investment merupakan perusahaan 

yang mendapat dukungan untuk mengikuti Tender 

MKCS dari Huawei Technologies Co. Ltd. selaku 

perusahaan yang memiliki teknologi SLTE and WDM 

terrestrial equipment. (vide, surat Huawei 

Technologies Co. Ltd kepada PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk tanggal 10 September 2009 perihal 

Manufacturer’s Authorization); ----------------------------  

(2) Huawei Marine Networks Co. Ltd, yang merupakan 

perusahaan patungan (JVC) antara Global Marine 

System Limited dengan Huawei Technologies Co.Ltd. 

Huawei Marine Networks Co. Ltd akan melakukan 

pekerjaan installer kabel laut; -------------------------------  

(3) PT Sansaine Exindo merupakan perusahaan atau 

pendukung untuk melakukan kegiatan sipil/teresterial;-  

e. Bahwa dengan demikian secara materiil atau substansial, 

Huawei Sansaine Consortium dapat dikategorikan sebagai 

eligible bidder; -------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

menyatakan: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun 
bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa: ------------------------------------------------   
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; ------------------------  
2.1. Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------------------  

2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 
bidang ekonomi; -----------------------------------------------------------------------  

2.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah                           

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine Consortium  

sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum; -----------  

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

 

2.2. Praktek Diskriminasi  ------------------------------------------------------------------------  

2.2.1. Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 yang 

yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan 

perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan 
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kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu 

berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya, tetapi juga 

berupa tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya; ----------------------   

2.2.2. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran dinyatakan pada pokoknya 

praktek diskriminasi dilakukan oleh TELKOM baik secara sendiri maupun 

bersama Huawei Sansaine Consortium guna memfasilitasi Huawei 

Sansaine Consortium menjadi peserta dan selanjutnya menjadi pemenang 

Tender MKCS. Tindakan memfasilitasi tersebut dilakukan dalam kerangka 

tindakan yang terkait dengan kapasitas Huawei Sansaine Consortium 

sebagai eligible bidder dan perubahan jadwal pemasukan proposal 

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

2.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan-tindakan TELKOM sebagaimana 

telah diuraikan pada butir 2.2.2 tersebut tidak terbukti atau tidak dapat 

dikategorikan sebagai tindakan praktek diskriminasi karena alasan dan 

pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2.4, butir 1.2.5 dan 

butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum sehingga secara mutantis mutandis 

menjadi bagian dari pertimbangan hukum unsur pasal ini; ---------------------  

2.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur praktek diskriminasi tidak terpenuhi; -----  

3. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf d 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka Majelis Komisi tidak perlu 

membuktikan pemenuhan unsur lebih lanjut; ----------------------------------------------------  

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

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

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

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

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

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

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

5.1. Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi; -----------------------------------------------------------------------  
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5.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah                           

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine Consortium  

sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum; -----------  

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

5.2. Bersekongkol dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan atau Menentukan 

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

5.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 

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

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 

dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; --  

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

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

horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan 

persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau 

subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini 

adalah Panitia Tender); ---------------------------------------------------------------  

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

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

5.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi 

antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;  

5.2.3.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi 

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;  

5.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah 

persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 

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

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

Komisi menilai tindakan TELKOM baik secara sendiri maupun bersama 

Huawei Sansaine Consortium terkait dengan penetapan Huawei Sansaine 

Consortium sebagai eligible bidder tidak cukup dijadikan dasar untuk 

dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal karena alasan dan 

pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2.4, butir 1.2.5 dan 

butir 1.3.4 Bagian Tentang Hukum sehingga secara mutantis mutandis 

menjadi bagian dari pertimbangan hukum unsur pasal ini; ---------------------  
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5.2.5. Bahwa selain itu, Majelis Komisi juga menilai tidak terdapat cukup bukti 

adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh antar peserta tender 

dalam Tender MKCS tersebut; ------------------------------------------------------  

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

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

6. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan 

pemenuhan unsur lebih lanjut; ----------------------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan 

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

7.1. Bahwa selama proses pemeriksaan, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan 

Huawei Sansaine Consortium telah bertindak kooperatif; ------------------------------  

7.2. Bahwa Tender MKCS yang diselenggarakan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

merupakan kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah dalam hal 

pembangunan jaringan telekomunikasi secara nasional sehingga apabila 

direalisaikan secara efektif maka akan berdampak lanjut pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, mengingat dalam proses tender ini 

terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan antara nilai kontrak dengan 

harga penawaran Huawei Sansaine Consortium maka Majelis Komisi perlu 

memberikan saran kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara 

BUMN agar mengawasi pelaksanaan proyek tersebut agar terjamin realisasinya 

secara efektif dan optimal; -------------------------------------------------------------------    

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

dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang 

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

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

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

 
 

MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan Terlapor I: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan                         

Terlapor II: Huawei Sansaine Consortium, tidak terbukti melanggar Pasal 19 

huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

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

2. Menyatakan Terlapor I: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan                         

Terlapor II: Huawei Sansaine Consortium, tidak terbukti melanggar Pasal 22 
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------------------------------------------------------------  

 
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi           

pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 dan dibacakan di muka persidangan yang 

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

Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Majelis, Dr. Yoyo Arifardhani, S.H, M.M., LL.M. 

dan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan 

dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Rosanna Sarita, S.H. sebagai Panitera. ------  

 

Ketua Majelis, 
t.td 
t.t.d. 

. 
Ir. H. Tadjuddin Noersaid 

 
Anggota Majelis, 

t.t 
t.t.d. 

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

 
 

Anggota Majelis, 
t 

t.t.d. 
.t.d. 
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