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P U T U S A N 
 Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2006  

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

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

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya 

disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan 

Integrated Shorebase Management and Logistic Services (No. DCU-0064A) di BP Berau, 

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

1. TERLAPOR I: EKA NURI CONSORTIUM yang beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk 

2XX, Jakarta 10120; --------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. TERLAPOR II: BP BERAU, Ltd yang beralamat kantor di Perkantoran Hijau Arkadia, 

Jl. Letjend. T.B. Simatupang  Kav. 88, Jakarta 12520;------------------------------------------ 
 

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

Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Setelah mendengar keterangan Ahli; ---------------------------------------------------------- 

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

   

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 29 Juni 2006 

tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

berkaitan dengan Tender Pengadaan Integrated Shorebase Management and Logistic 

Services (No. DCU-0064A) di BP Berau, Ltd;--------------------------------------------------- 
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2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, 

laporan dinyatakan lengkap dan jelas;------------------------------------------------------------- 

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

menerbitkan Penetapan Nomor 27/PEN/KPPU/IX/2006  tanggal 18 September 2006 

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2006, untuk melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 6 November 2006 sampai dengan               

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

4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar 

keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;------------------------------------------------------- 

5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 

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

6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan 

dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;:----------------------------------------------------- 

7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan 

Penetapan Nomor 39/PEN/KPPU/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang menetapkan 

untuk melanjutkan Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2006 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan 

terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan 13 Maret  2007. Selanjutnya, 

berkaitan dengan masa peralihan keanggotaan Komisi masa jabatan 2000 – 2005 kepada 

anggota Komisi masa jabatan 2006 – 2011, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 

41/PEN/KPPU/XII/2006 tentang Pemberhentian Sementara Proses Penanganan Perkara 

dan menetapkan penyesuaian jangka waktu penanganan Perkara Nomor: 14/KPPU-

L/2006 dalam tahap lanjutan menjadi 18 Oktober 2006 sampai dengan 30 Maret 2007;--- 

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar 

keterangan para Saksi dan para Terlapor; --------------------------------------------------------- 

9. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Tim Pemeriksa menerbitkan Keputusan Nomor: 

53/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 2 April 2007 sampai 

dengan 14 Mei 2007; -------------------------------------------------------------------------------- 

10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi 

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

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

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan 

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

selama pemeriksaan dan penyelidikan;------------------------------------------------------------ 
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12. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan 

Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut:--------------------------------------- 

12.1 Identitas Terlapor; -------------------------------------------------------------------------- 

12.1.1 Terlapor I adalah Eka Nuri, yang beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk 

2XX, Jakarta 10120 yang dalam tender Integrated Shorebase 

Management and Logistic Services untuk Proyek Drilling Tangguh 

bertindak untuk dan atas nama Eka Nuri Consortium yang terdiri dari 

PT. Eka Nuri, PT. National Oilwell Varco, PT. Universal Ogden 

Indonesia, PT. OMS Oilfield Services, dan PT. Sillo Maritime Perdana 

(“Eka Nuri Consortium“); ---------------------------------------------------- 

12.1.2 Terlapor II adalah BP BERAU, yang beralamat kantor di Perkantoran 

Hijau Arkadia, Jl. Letjend. T.B. Simatupang  Kav. 88, Jakarta 12520; --- 

12.2 Duduk Perkara;------------------------------------------------------------------------------ 

12.2.1 Tanggal 2 dan 3 Nopember 2004,  BP Berau, Ltd. mengumumkan 

Tender Pengadaan Nomor: DCU-0064A Tentang Integrated Shorebase 

Management and Logistic Services untuk Proyek Drilling Tangguh 

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

12.2.1.1 Ruang Lingkup meliputi: Manajemen Pangkalan Darat di 

Tangguh, Camp dan Katering, Bengkel Mesin, Manajemen 

Logistik dan Pengurusan Kargo, Transportasi Darat, 

Peralatan Angkat, Manajemen Limbah, Penanggulangan dan 

Pembersihan Tumpahan Minyak,  Inspeksi Pipa Bor, dan 

Angkutan Laut; ------------------------------------------------------ 

12.2.1.2 Periode kontrak kerja selama 5 (lima) Tahun;------------------- 

12.2.1.3 Pedoman Pelaksanaan Tender: Pedoman Tata kerja (PTK) 

BP Migas No. 007/PTK/VI/2004;--------------------------------- 

12.2.1.4 Sistem Tender: Lelang dua tahap dengan Prakualifikasi; ------ 

12.2.1.5 Nilai Owner's Estimate: US$ 74,964,181.33; ------------------- 

12.2.2 Tanggal 2-12 Nopember 2004,  dilakukan pendaftaran peserta dan 

hingga penutupan terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang 

mendaftar dan diundang dalam proses Prakualifikasi;----------------------- 

12.2.3 Tanggal 24 Nopember 2004, dilakukan Pre-qualification Minute 

Meeting yang dihadiri oleh 8 (delapan) perusahaan; ------------------------ 

12.2.4 Tanggal 23 Februari 2005, BP Berau, Ltd. melakukan evaluasi tahapan 

Prakualifikasi dan menetapkan 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan 

lulus tahapan, yaitu: -------------------------------------------------------------- 

12.2.4.1 PT. Bawana Margatama; ------------------------------------------- 
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12.2.4.2 PT. Cipta Krida Bahari; -------------------------------------------- 

12.2.4.3 PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries (CPPI);----------- 

12.2.4.4 PT. Eka Nuri; -------------------------------------------------------- 

12.2.4.5 PT. Supraco; --------------------------------------------------------- 

12.2.5 Tanggal 8 Juli 2005, BP Berau, Ltd. mengeluarkan Dokumen Lelang 

Tahap I (administrasi dan teknis), dan diikuti oleh 5 (lima) perusahaan 

yang lulus Prakualifikasi;-------------------------------------------------------- 

12.2.6 Tanggal 25 Agustus 2005, BP Berau Ltd menyatakan kelima 

perusahaan yang mengajukan penawaran teknis dinyatakan gugur 

dengan alasan penawaran yang diajukan tidak memenuhi syarat; --------- 

12.2.7 Tanggal 9 September 2005, BP Berau Ltd melakukan tender ulang yang 

diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yang sebelumnya sudah lulus tahapan 

Prakualifikasi awal, yaitu: ------------------------------------------------------- 

12.2.7.1 PT. Cipta Krida Bahari; -------------------------------------------- 

12.2.7.2 PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries (CPPI);----------- 

12.2.7.3 PT. Eka Nuri; -------------------------------------------------------- 

12.2.7.4 PT. Supraco; --------------------------------------------------------- 

12.2.8 Tanggal 1 November 2005, BP Berau Ltd melakukan evaluasi terhadap 

penawaran administrasi dan teknis dan 3 (tiga) peserta dinyatakan lulus 

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

12.2.8.1 PT. Eka Nuri; -------------------------------------------------------- 

12.2.8.2 PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries (CPPI);----------- 

12.2.8.3 PT. Cipta Krida Bahari; -------------------------------------------- 

12.2.9 Tanggal 16 Nopember 2005, Panitia Tender mengeluarkan Dokumen 

Lelang Tahap II (harga);--------------------------------------------------------- 

12.2.10 Tanggal 6 Desember 2005, ketiga peserta tender mengajukan dokumen 

penawaran harga (commercial) yaitu sebagai berikut:----------------------- 

No Perusahaan Harga Penawaran 
(US $) TKDN 

1 PT. Eka Nuri 73,696,172.88 86.05 
2 PT. Cipta Pembina Pengangkutan Industries  78,908,093.00 51.29 
3 PT. Cipta Krida Bahari  83,911,513.98 62,14 

12.2.11 Tanggal 8 Desember 2005, PT CPPI menyampaikan keberatan perihal 

penawaran Eka Nuri Consortium mengenai:---------------------------------  

12.2.11.1 Perhitungan TKDN dalam Penawaran Eka Nuri Consortium 

yang dinilai terlalu besar, sementara sebagian besar material 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan adalah material impor;----- 

12.2.11.2 Masalah perizinan yang dimiliki oleh PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa sebagai pengelola pelabuhan yang 
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diajukan oleh Eka Nuri Consortium sebagai pendukung 

pekerjaan logistic supply, penerimaan material dari luar 

negeri di pelabuhan Batam atau Jakarta sebelum kemudian 

diteruskan ke Papua; ------------------------------------------------ 

12.2.12 Tanggal 15 Desember 2005, BP Berau, Ltd. menanggapi keraguan 

perhitungan kandungan dalam negeri (“TKDN”) dengan mengajukan 

pelaksanaan verifikasi kepada Departemen Teknis (Dirjen 

Migas).Selanjutnya, berkaitan dengan masalah perizinan yang dimiliki 

oleh PT. Bangun Adyabahan Perkasa, BP Berau, Ltd. berpendirian: 

“Bahwa Eka Nuri Consortium telah menunjukkan bukti kemampuan 

bahwa jika diperlukan mereka bisa mendapatkan perizinan yang 

diperlukan – termasuk pelabuhan khusus di Batam – sebelum operasi 

pekerjaan dilaksanakan“; ------------------------------------------------------- 

12.2.13 Tanggal 15 Desember 2005, BP Berau, Ltd. mengajukan usulan kepada 

BP MIGAS untuk menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang 

tender meskipun perhitungan TKDN belum selesai dilakukan dengan 

alasan koreksi atas TKDN yang diajukan oleh Eka Nuri Consortium 

tidak akan berpengaruh pada urutan peringkat;------------------------------- 

12.2.14 Tanggal 1 Februari 2006, setelah dilakukan verifikasi perhitungan 

TKDN diperoleh hasil sebagai berikut:---------------------------------------- 

N
o Perusahaan 

Harga 
Penawaran 

(US $) 

TKDN 
(%) 

Harga setelah 
preferensi 

Kandungan 
Lokal 
(US$) 

Ranking 

1 PT. Eka Nuri  73,696,172.88 56,03 69,228,348.35 I 
2 PT. Cipta Pembina Pengangkutan Industries  78,908,093.00 51.29 75,985,096.18 II 
3 PT. Cipta Krida Bahari  83,911,513.98 62,14 80,174,848.32 III 

 

Atas kesalahan perhitungan TKDN, Eka Nuri Consortium dikenakan 

sanksi harus memenuhi nilai kandungan lokal sebesar nilai yang 

diajukan ditambah 10% menjadi 96,05%;------------------------------------- 

12.2.15 Tanggal 24 Januari 2006, BP Berau, Ltd. melakukan negosiasi harga 

penawaran Eka Nuri Consortium menjadi sebesar US$ 72,889,030.00; -  

12.2.16 Tanggal 1 Februari 2006, BP Berau, Ltd. menawarkan kontrak (LOA) 

sebesar $ 500,000 pada PT. Eka Nuri pada untuk beberapa pekerjaan 

awal dengan alasan waktu yang mendesak;----------------------------------- 

12.2.17 Tanggal 26 April 2006, BP MIGAS menyetujui usulan BP Berau, Ltd. 

untuk menetapkan  Eka Nuri Consortium sebagai pemenang dengan 

catatan semua perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku 

harus sudah diperoleh oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan; ---- 
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12.2.18 Tanggal 9 Mei 2006, BP Berau, Ltd. mengeluarkan pemberitahuan 

bahwa Eka Nuri Consortium ditetapkan sebagai pemenang; --------------- 

12.2.19 Tanggal 17 Mei 2006, BP Berau, Ltd. dan Eka Nuri Consortium 

melakukan  penandatanganan kontrak kerja; --------------------------------- 

12.3 Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------------ 

12.3.1 Bahwa PT. Eka Nuri dan BP Berau, Ltd. diduga telah melakukan 

persekongkolan dalam tender Integrated Shorebase Management and 

Logistic Services for Tangguh Drilling Project untuk memenangkan 

Eka Nuri Consortium dalam tender tersebut. Persekongkolan tersebut 

terlihat dari fakta sebagai berikut: ---------------------------------------------- 

12.3.1.1 BP Berau, Ltd. telah mengusulkan Eka Nuri Consortium 

sebagai pemenang tender pengadaan Integrated Shorebase 

Management and Logistic Services for Tangguh Drilling 

Project kepada BP MIGAS meskipun verifikasi ulang 

mengenai TKDN belum selesai dilaksanakan; ------------------ 

12.3.1.2 BP Berau, Ltd. mengetahui bahwa Eka Nuri Consortium 

tidak memenuhi persyaratan tender dalam hal izin pelabuhan 

di Batam namun tetap mengusulkan Eka Nuri Consortium 

sebagai pemenang tender kepada BP MIGAS; ------------------ 

12.3.1.3 BP Berau, Ltd. telah menawarkan LoA kepada Eka Nuri 

Consortium sebesar US$ 500 ribu untuk pekerjaan awal 

meskipun belum terdapat pemenang dalam tender tersebut; -- 

12.3.2 Dengan demikian PT. Eka Nuri dan BP Berau, Ltd. telah melanggar 

pasal 22 UU No 5 Tahun 1999, yang menyatakan: -------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat“.----------------- 

12.4 Analisa Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------- 

12.4.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri Eka Nuri Consortium; ------------ 

12.4.1.1 BP Berau, Ltd. mengusulkan Eka Nuri Consortium sebagai 

pemenang tender kepada BP MIGAS tanpa terlebih dahulu 

menunggu hasil verifikasi mengenai TKDN dari Departemen 

Teknis; ---------------------------------------------------------------- 

12.4.1.2 Pertimbangan BP Berau, Ltd. melakukan hal tersebut adalah 

bahwa hasil verifikasi TKDN tidak akan berpengaruh 

terhadap urutan peringkat pemenang, dalam hal ini peringkat 

Eka Nuri Consortium sebagai urutan pertama; ------------------ 
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12.4.1.3 Pertimbangan tersebut tidak dapat diterima karena meskipun 

hasil verifikasi TKDN tidak akan berpengaruh terhadap 

urutan pemenang namun akan sangat mempengaruhi BP 

MIGAS dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau 

tidak usulan pemenang dari BP Berau, Ltd. Dalam hal nilai 

TKDN Eka Nuri Consortium terkoreksi menjadi sangat 

rendah atau secara ekstrem menjadi tidak ada kandungan 

dalam negerinya sama sekali, tentunya BP MIGAS akan 

mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan 

persetujuannya, serendah apa pun nilai penawaran yang 

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

12.4.1.4 Selain itu, tindakan tersebut juga tidak mencerminkan 

fairness terhadap para peserta tender lainnya karena BP 

Berau, Ltd. telah mendahului dan mengabaikan hasil 

verifikasi TKDN yang merupakan salah satu pokok 

sanggahan dari salah satu peserta tender; ------------------------ 

12.4.1.5 Hasil verifikasi TKDN yang dilakukan menunjukkan bahwa 

TKDN Eka Nuri Consortium hanya sebesar 56,03%, 30,02 

poin di bawah TKDN yang diajukan oleh Eka Nuri 

Consortium pada saat penawaran sebesar 86,05%. 

Sedangkan kedua peserta tender lain yang juga diverifikasi 

tidak mengalami perubahan TKDN sama sekali. Diskrepansi 

TKDN Eka Nuri Consortium yang sangat jauh mencapai 

30,02% memperlihatkan adanya upaya Eka Nuri Consortium 

untuk merekayasa tawaran pekerjaannya guna menjadi 

pemenang dalam tender ini;----------------------------------------  

12.4.1.6 Upaya tersebut kemudian dilengkapi dengan pengusulan Eka 

Nuri Consortium sebagai pemenang oleh BP Berau, Ltd. 

kepada BP MIGAS meskipun verifikasi TKDN belum 

selesai dilaksanakan. Rangkaian tindakan-tindakan tersebut 

menunjukkan adanya pengaturan BP Berau, Ltd. untuk 

memenangkan Eka Nuri Consortium dalam tender ini; -------- 

12.4.2 Perizinan Pelabuhan Eka Nuri Consortium; ------------------------------ 

12.4.2.1 Ketentuan Perundang-undangan;---------------------------------- 

12.4.2.1.1 Izin pelabuhan di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 

Tentang Kepelabuhanan dengan peraturan 
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pelaksana berupa Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 54 Tahun 2002 Tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dan 

Keputusan Menteri No. 55 Tahun 2002 Tentang 

Pengelolaan Pelabuhan Khusus; ------------------- 

12.4.2.1.2 Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

tersebut, pelabuhan di Indonesia menurut 

jenisnya dapat dikategorikan ke dalam: (1) 

Pelabuhan Umum dan (2) Pelabuhan Khusus; --- 

12.4.2.1.3 Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang 

diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran 

masyarakat umum. Sedangkan pelabuhan 

khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk 

kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan 

tertentu;------------------------------------------------ 

12.4.2.1.4 Untuk menyelenggarakan kegiatan pelabuhan 

baik pelabuhan umum maupun khusus, maka 

diperlukan perizinan yang terdiri atas: ------------ 

(1) Izin lokasi, ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang pelayaran, 

setelah mendapat rekomendasi dari 

Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 

terhadap keterpaduan dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Propinsi dan 

Kabupaten/Kota;------------------------------- 

(2) Izin pembangunan,  ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pelayaran untuk pelabuhan internasional 

hub, internasional, dan nasional; Gubernur 

untuk pelabuhan regional; dan 

Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal; --- 

(3) Izin pengoperasian, ditetapkan oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pelayaran untuk pelabuhan internasional 

hub, internasional, dan nasional; Gubernur 

untuk pelabuhan regional; dan 

Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal; --- 
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12.4.2.1.5 Bahwa tanpa dipenuhinya perizinan tersebut 

maka pelabuhan tidak diperbolehkan untuk 

melakukan aktivitas kepelabuhanan; -------------- 

12.4.3 Izin Pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa; ----------------------- 

12.4.3.1 Salah satu persyaratan di dalam Section 2 Special 

Instructions to Bidders Part B Techincal Proposal 

Requirements and Criteria huruf 3.2. tentang Pass/Fail 

System – General Requirement pada angka 5 dinyatakan 

bahwa: ---------------------------------------------------------------- 

“Bidder has to submit evidence that can demonstrate if has 
the abilities to provide the following services for the 
performance  of the contract. Compulsory facilities and 
qualification at point of MOB/Demob in Batam and Jakarta 
are as follows:(1) Bonded Area Permit, (2) warehouse and 
storage system, (3) Open yard with dunnage and racks for 
material, equipment and OCTG/Tubular goods storage, (4) 
Jetty/Port Facilities, bungkering facilities and port licences, 
(5) lifting, handling, and transport equipment, rental and 
posses, (6) Administration Offices, (7) CIQP Services, (8) 
Stevedoring, Cargodoring and Custom Clearance Permits, 
Licences and Registration, (9) Comprehensive Inventory 
System;----------------------------------------------------------------  
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah 

tersumpah adalah: --------------------------------------------------- 

“Peserta tender harus mengajukan bukti yang dapat 

memperlihatkan bahwa peserta tender memiliki kemampuan 

untuk memberikan pelayanan-pelayanan sebagai berikut dan 

menyatakan bahwa jika diberikan kontrak ini, peserta tender 

setuju untuk memberikan pelayanan-pelayanan ini untuk 

melaksanakan kontrak. Fasilitas dan kualifikasi yang 

diwajibkan pada point Mob/Demos di Batam dan Jakarta 

adalah sebagai berikut: (1) Ijin Kawasan Berikat, (2) Sistem 

Gudang dan Penyimpanan, (3) halaman terbuka dengan 

penutup (dunnage) dan Jaring (racks) untuk bahan, peralatan, 

dan OCTG/penyimpanan barang pipa, (4) Fasilitas 

Dermaga/Pelabuhan, fasilitas pengisian bahan bakar 

(bunkering) dan ijin pelabuhan, (5) peralatan angkat, 

penanganan dan transport dengan sewa atau milik, (6) 

Kantor Administrasi, (7) Layanan CIQP dan (8) Bongkar 

muat pelabuhan (Stevedoring), muatan barang pelabuhan 

(Cargodoring) dan surat ijin pabean, lisensi dan pendaftaran, 

(9) Sistem inventaris yang menyeluruh;-------------------------- 
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12.4.3.2 Bahwa persyaratan izin pelabuhan di dalam persyaratan 

tersebut merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh 

peserta tender. Ketiadaan izin pelabuhan tersebut akan 

menyebabkan peserta tender gugur dalam evaluasi 

administrasi dan teknis;--------------------------------------------- 

12.4.3.3  Dengan demikian porsi penggunaan pelabuhan yang sangat 

kecil dibanding dengan keseluruhan proses pekerjaan 

Integrated Shorebase Management and Logistic Services for 

Tangguh Drilling Project tidak menjadi relevan karena 

keberadaan izin pelabuhan sangat menentukan dalam 

kelulusan evaluasi administrasi dan teknis; ---------------------- 

12.4.3.4 Dalam tender ini Eka Nuri Consortium menggunakan 

pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa sebagai point of 

mob/demob di Batam yang perizinan pelabuhannya 

dibuktikan dengan Izin Rekomendasi Kegiatan Operasi 

DUKS dari Kantor Pelabuhan Batam; ---------------------------- 

12.4.3.5 Bahwa sebelum rencana penggunaan pelabuhan PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa dalam tender Integrated Shorebase 

Management and Logistic Services for Tangguh Drilling 

Project, PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah mengajukan 

permohonan izin pelabuhan khusus kepada Menteri 

Perhubungan namun masih belum melengkapi persyaratan 

sesuai dengan surat Dirjen Perhubungan Laut kepada 

Menteri Perhubungan No. PP.72/12/1-05 tanggal 21 Oktober 

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

12.4.3.6 Atas dasar pertimbangannya sendiri, Kantor Pelabuhan 

Batam menerbitkan Izin Rekomendasi Kegiatan Operasi 

DUKS Sementara kepada PT. Bangun Adyabahan Perkasa 

dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan. Kemudian izin tersebut 

diperpanjang lagi setiap 3 (tiga) bulan menunggu izin 

permanen yang masih belum dikeluarkan oleh Menteri 

Perhubungan. Izin sementara ini pun khusus untuk kegiatan 

bongkar muat guna menunjang rencana galangan kapal; ------ 

12.4.3.7 Dengan dasar izin sementara dari Kantor Pelabuhan Batam 

tersebut maka PT. Bangun Adyabahan Perkasa melakukan 

aktivitas kepelabuhanannya, antara lain dengan memberikan 

jasa kepada Premier Oil, Star Energy, dan Kuwait Petroleum 

sejak tahun 2004; ---------------------------------------------------- 
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12.4.3.8 Dengan adanya izin sementara dari Kantor Pelabuhan Batam 

dan pengalaman PT. Bangun Adyabahan Perkasa tersebut, 

BP Berau, Ltd. berpendapat bahwa PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa telah memiliki perizinan yang memadai;--------------- 

12.4.3.9 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pelabuhan, tidak ditemukan dasar untuk 

menerbitkan Izin Rekomendasi Kegiatan Operasi DUKS. 

Sehingga secara formal PT. Bangun Adyabahan Perkasa 

menjalankan kegiatan usaha pelabuhan tanpa perizinan yang 

sah; -------------------------------------------------------------------- 

12.4.3.10 Hal ini juga diperkuat oleh komunikasi internal BP MIGAS 

yaitu dari Kepala Dinas Litigasi dan Agraria kepada Deputi 

Umum dan dari Kepala Dinas Perkapalan dan Maritim yang 

membahas mengenai perizinan PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa tidak memenuhi persyaratan yang 

dimaksud dalam Pass/Fail System – General Requirement 

yang dikeluarkan oleh BP Berau, Ltd;---------------------------- 

12.4.3.11 Surat persetujuan BP MIGAS No R-08/BP00000/2006-S1 

tanggal 26 April 2006 mengenai usulan pemenang dari BP 

Berau, Ltd. secara tegas mensyaratkan (pada angka 5) bahwa 

semua perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang 

berlaku harus sudah diperoleh oleh kontraktor. Ketentuan 

tersebut adalah ketentuan khusus yang tidak pernah 

dicantumkan oleh BP MIGAS dalam persetujuan-persetujuan 

pemenang tender lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

tidak langsung BP MIGAS mengakui bahwa Eka Nuri 

Consortium belum memenuhi semua persyaratan perizinan, 

dalam hal ini izin pelabuhan khusus; ----------------------------- 

12.4.3.12 Persyaratan pada angka 5 surat persetujuan BP MIGAS 

tersebut secara jelas harus dicantumkan juga dalam surat 

pemberitahuan pemenang kepada Kontraktor namun hal ini 

tidak sepenuhnya dilakukan oleh BP Berau, Ltd. 

sebagaimana diterangkan dalam surat dari BP MIGAS No. 

121/BPD1000/2007/S0 tanggal 18 April 2007 kepada KPPU; 

12.4.3.13 Selain itu pelabuhan khusus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan adalah pelabuhan yang dikelola untuk 
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kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Yang 

dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah kepentingan 

perusahaan yang bersangkutan dalam menunjang kegiatan 

produksi dan atau pemasarannya. Karena itu pelabuhan 

khusus tidak dapat disewakan dan atau dipergunakan untuk 

klien dan atau pihak lain karena hal tersebut telah 

bertentangan dengan tujuan dari pendirian pelabuhan khusus;  

12.4.3.14 Maka berdasarkan analisa-analisa tersebut dapat terlihat 

bahwa BP Berau, Ltd. telah memberikan keistimewaan 

kepada Eka Nuri Consortium khususnya mengenai 

pemenuhan persyaratan izin pelabuhan, sejak BP Berau, Ltd. 

pertama kali mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian 

antara persyaratan tender dengan kualifikasi Eka Nuri 

Consortium sampai dengan pemberitahuan pemenang kepada 

Eka Nuri Consortium; ---------------------------------------------- 

12.4.3.15 Bahwa selama dan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan 

ini, PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah memperoleh izin 

pelabuhan khusus yang sah tidak relevan dalam analisa ini 

karena izin-izin tersebut diperoleh jauh hari setelah proses 

tender selesai dilaksanakan;---------------------------------------- 

12.4.4 LoA BP Berau, Ltd. kepada Eka Nuri Consortium; --------------------- 

12.4.4.1 Meskipun belum terdapat pemenang dalam tender Integrated 

Shorebase Management and Logistic Services for Tangguh 

Drilling Project, namun BP Berau, Ltd. telah menawarkan 

LoA sebesar US$ 500 ribu kepada Eka Nuri Consortium 

untuk melakukan pekerjaan awal;--------------------------------- 

12.4.4.2 Bahwa penawaran LoA tersebut merupakan inisiatif dari BP 

Berau, Ltd. untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan 

dan menjadi resiko BP Berau, Ltd. sendiri seandainya tidak 

diakui sebagai bagian dari cost recovery; ------------------------ 

12.4.4.3 Pertimbangan BP Berau, Ltd. untuk mengantisipasi 

keterlambatan pekerjaan tidak dapat diterima karena pada 

saat itu Eka Nuri Consortium belum tentu memperoleh 

persetujuan sebagai pemenang oleh BP MIGAS.  Tindakan 

tersebut menunjukkan bahwa BP Berau, Ltd. sejak dari awal 

telah menginginkan Eka Nuri Consortium menjadi pemenang 

tender;----------------------------------------------------------------- 
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12.4.4.4 Bahwa LoA sebesar US $500.000 akan menjadi resiko BP 

Berau, Ltd. sendiri seandainya pengeluaran tersebut menjadi 

non-cost recovery, tidak dapat menjadi pembenaran untuk 

menunjuk sendiri kontraktor dalam melakukan pekerjaan 

awal sebelum adanya persetujuan pemenang tender dari BP 

MIGAS; -------------------------------------------------------------- 

12.4.4.5 Meskipun dalam prakteknya kemudian Eka Nuri Consortium 

tidak menggunakan dana LoA, namun hal tersebut tidak 

dapat menghilangkan fakta bahwa BP Berau, Ltd. memang 

menginginkan Eka Nuri Consortium untuk menjadi 

pemenang dalam tender ini;---------------------------------------- 

12.5 Fakta Lain; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam pemeriksaan ini Tim Pemeriksa Lanjutan juga menemukan fakta 

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

12.5.1 Bahwa untuk memperoleh izin pelabuhan dari Menteri Perhubungan 

memerlukan waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun dan oleh 

karena itu hal tersebut berpotensi untuk menghambat laju perekonomian 

baik secara regional maupun nasional; ---------------------------------------- 

12.5.2 Bahwa dalam perkara dengan objek yang sama, PTUN Jakarta telah 

mengeluarkan putusan untuk membatalkan penetapan BP Berau, Ltd. 

yang menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang dan hingga 

laporan ini dibuat masih dalam tahap upaya hukum; ------------------------ 

12.6 Kesimpulan; ---------------------------------------------------------------------------------- 

12.6.1 Bahwa atas dasar analisis dugaan pelanggaran UU NO. 5 Tahun 1999 

tersebut, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa BP Berau, Ltd. 

dan PT. Eka Nuri telah mengatur tender Integrated Shorebase 

Management and Logistic Services for Tangguh Drilling Project agar 

dimenangkan oleh Eka Nuri Consortium melalui pemberian beberapa 

keistimewaan kepada Eka Nuri Consortium dalam proses tender 

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

12.6.2 Bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Eka Nuri dan BP Berau, Ltd; ------  

12.7 Rekomendasi; -------------------------------------------------------------------------------- 

12.7.1 Bahwa mengingat hal-hal sebagai berikut:------------------------------------ 

12.7.1.1 tindakan yang dilakukan oleh PT. Eka Nuri dan BP Berau, 

Ltd. telah menciderai persaingan, khususnya di bidang migas 

yang merupakan sektor yang sangat penting bagi negara 

Indonesia; ------------------------------------------------------------ 
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12.7.1.2 perlu adanya efek jera, tidak hanya bagi PT. Eka Nuri dan 

BP Berau, Ltd., namun bagi seluruh pelaku usaha di sektor 

migas yang beroperasi di Indonesia, sehingga patut 

dikenakan sanksi yang maksimal;--------------------------------- 

12.7.1.3 besarnya skala pekerjaan dalam tender Integrated Shorebase 

Management and Logistic Services for Tangguh Drilling 

Project; --------------------------------------------------------------- 

12.7.1.4 Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Nomor 5 Tahun 

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

12.7.2 Selanjutnya, Tim Pemeriksa Lanjutan merekomendasikan kepada 

Sidang Majelis Komisi untuk: -------------------------------------------------- 

12.7.2.1 Menghukum PT. Eka Nuri dan BP Berau, Ltd. Masing–

masing membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima milyar rupiah); ----------------------------------------- 

12.7.2.2 Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek 

tender dan melakukan tender ulang untuk pekerjaan yang 

tersisa apabila PT Eka Nuri dan BP Berau, Ltd. tidak 

bersedia membayar denda; ----------------------------------------- 

13. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu 

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

Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 18/PEN/KPPU/V/2007 tentang Sidang Majelis 

Komisi Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2006 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan                    

28 Juni 2007 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 87/KEP/KPPU/V/2007 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis 

Komisi Perkara Nomor:14/KPPU-L/2006; ------------------------------------------------------- 

14. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah  

menerima tanggapan dari Eka Nuri Consortium pada tanggal 13 Juni 2007 yang 

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

14.1 DALAM KRONOLOGIS PEMERIKSAAN:------------------------------------------ 

14.1.1 Bahwa pada tanggal 28 November 2006, KPPU mulai melakukan 

pemeriksaan terhadap ENC dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2006 yang pada pokoknya mengenai 

dugaan persekongkolan untuk memenangkan tender dalam Tender 

Pengadaan Integrated Shorebase Management and Logistic Services 

(No. DCU-0064A) yang diselenggarakan oleh BP Berau Ltd. (“BP 

Berau”); --------------------------------------------------------------------------- 
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14.1.2 Bahwa terkait dengan pemeriksaan oleh KPPU tersebut, ENC telah 

menyampaikan penjelasan kepada KPPU (melalui Tim Pemeriksa 

Pendahuluan) dengan Surat Nomor: LT/045/ENC/DCU-

0064A/JKT/XII/MIA, tertanggal 15 Desember 2006, sebagai upaya 

untuk memberikan gambaran yang komprehensif berdasarkan fakta-

fakta dan informasi yang ada tentang proses pelaksanaan tender dan 

pelaksanaan atau realisasi proyek yang ditenderkan tersebut; -------------- 

14.1.3 Bahwa kemudian berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh 

Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan 

tertanggal 14 Desember 2006, KPPU menetapkan Perkara Nomor: 

14/KPPU-L/2006 untuk diteruskan ke tahapan Pemeriksan Lanjutan 

berdasarkan Surat Penetapan KPPU Nomor: 39/PEN/KPPU/XII/2006 

tertanggal 18 Desember 2006; -------------------------------------------------- 

14.1.4 Bahwa dalam rangkaian pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, ENC telah 

juga menyampaikan penjelasan (berdasarkan surat ENC tertanggal              

14 Mei 2007) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan dan 

penggunaan pelabuhan di Batam. Dalam penjelasan tersebut kami hanya 

membahas hal-hal terkait dengan pelabuhan yang dioperasikan oleh    

PT Bangun Adyabahan Perkasa (“PT Bangun”) di Batam, dikarenakan 

dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluannya, KPPU hanya 

mendasarkan kepada permasalahan perijinan pelabuhan untuk 

mendalilkan adanya dugaan persekongkolan sebagaimana dimaksud 

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

14.1.5 Bahwa mengenai TKDN juga telah dibahas dan dianalisis dalam bagian 

IV A Laporan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut. Namun, 

permasalahan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (“TKDN”) tersebut 

tidak digunakan sebagai dasar dalam menyimpulkan adanya dugaan 

pelanggaran. Dengan demikian, sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan kami terima baru-baru ini, kami sebagai Terlapor I 

berpendapat bahwa hal-hal selain masalah ijin pelabuhan, yaitu 

mengenai TKDN dan/atau Letter of Agreement (“LoA”), sudah cukup 

jelas bagi KPPU dan tidak lagi dipertimbangkan sebagai  

sumber dugaan pelanggaran;---------------------------------------------------- 

14.1.6 Bahwa kami berpendapat bahwa sudah sepatutnya apabila Tim 

Pemeriksa Lanjutan berkenan menjaga konsistensi atas permasalahan 

yang dijadikan dasar dugaan adanya pelanggaran; oleh karenanya tidak 

sepatutnya apabila dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim 
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Pemeriksa Lanjutan mendalilkan kembali telah terjadi persekongkolan 

untuk mengatur pemenang tender antara ENC dengan BP Berau 

berdasarkan permasalahan yang terkait dengan: ----------------------------- 

14.1.6.1 TKDN dalam penawaran ENC; ----------------------------------- 

14.1.6.2 Masalah perijinan dari pelabuhan yang diajukan oleh ENC 

dalam penawaran; --------------------------------------------------- 

14.1.6.3 Penawaran LoA senilai US$. 500,000.00 oleh BP Berau 

kepada ENC; --------------------------------------------------------- 

14.1.7 Majelis Komisi Yang Terhormat, bahwa terlepas dari inkonsistensi 

tersebut di atas, bersama ini perkenankan kami untuk kembali 

menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan ketiga 

permasalahan tersebut di atas (TKDN, ijin pelabuhan dan LoA) yang 

dikaitkan pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai 

upaya kami melakukan pembelaan atau setidak-tidaknya menyampaikan 

fakta-fakta sebenarnya kepada Yang Terhormat Majelis Komisi agar 

dapat membuat Putusan yang seadil-adilnya;---------------------------------  

14.2 DALAM POKOK PERKARA: ----------------------------------------------------------- 

Sebelum beranjak pada pemaparan kami tentang fakta-fakta yang terkait dengan 

ketiga permasalahan yang menjadi sumber dugaan pelanggaran (TKDN,  

ijin pelabuhan dan LoA), sudah sepatutnya dipertimbangkan: ------------------------- 

14.2.1 bahwa esensi pekerjaan yang ditenderkan dalam Tender Proyek 

No. DCU-0064A oleh BP Berau adalah Jasa Manajemen Shorebase 

Terintegrasi dan Logistic (Integrated Shorebase Management and 

Logistic Services) dan tidak dimaksudkan untuk jasa yang berada di luar 

lingkup pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya bukan termasuk jasa 

penyediaan pelabuhan atau jasa kepelabuhanan; bahwa jika dalam 

pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kaitannya terhadap kebutuhan 

fasilitas kepelabuhanan maka hal tersebut semata-mata hanya bagian 

kecil dari faktor pendukung pelaksanaan pekerjaan Integrated 

Shorebase Management and Logistic Services; ------------------------------ 

14.2.2 bahwa pada fakta praktikalnya, dikarenakan faktor kompleksitas dan 

time constraint-nya, di dalam pelaksanaan sebuah tender proyek sangat 

mungkin terjadi adjustment atau penyimpangan prosedur yang ada 

untuk mendapatkan responsive bidder demi mendukung efisiensi 

ekonomis atas kebutuhan atas pekerjaan terkait; oleh karenanya 

terhadap adjustment atau penyimpangan prosedur tersebut tidak serta 

merta dapat diperlakukan sebagai indikasi adanya persekongkolan di 
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antara penyelenggara tender dan peserta tender apalagi dalam konteks 

ini tindakan adjustment atau penyimpangan prosedur tersebut 

merupakan kebijakan atau tindakan sepihak dari penyelenggara tender. 

Sementara di sisi lain, pada kasus dimana suatu proses tender telah 

dilaksanakan sesuai dengan atau tidak terdapat tindak adjustment atau 

penyimpangan terhadap prosedur yang ada maka tidak serta-merta pula 

dapat dinyatakan bahwa tidak ada persekongkolan di antara 

penyelenggara tender dan peserta tender. Atau dengan kata lain, ada 

atau tidak adanya sebuah persekongkolan dalam pelaksanaan tender 

tidak dapat serta merta atau hanya disandarkan pada indikasi atau 

bahkan fakta adanya penyimpangan prosedur tender namun sepatutnya 

dibuktikan bahwa penyimpangan prosedur tender tersebut memang 

dimaksudkan atau di-intensikan untuk memfasilitasi persekongkolan di 

dalamnya dan lebih dari itu perlu adanya pembuktian mengenai tindak 

atau perilaku tertentuyang nyata-nyata merupakan tindak 

persekongkolan seperti adanya kesepakatan persekongkolan atau 

setidak-tidaknya fakta komunikasi tentang adanya persekongkolan;------  

14.2.3 Dalam konteks Pelaksanaan Tender Proyek No. DCU-0064A oleh BP 

Berau ini, beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Tim Pemeriksa 

terkait dengan penawaran ENC yang terkait dengan pelaksanaan proses 

tender pada fakta yuridisnya bukan merupakan penyimpangan dari 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan prosedural yang berlaku. 

Sementara itu pula pelaksanaan proses tender oleh 

penyelenggara/panitia juga telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan 

PTK 007. Hal tersebut diperkuat oleh fakta yuridis bahwa BPMIGAS, 

dalam Risalah Rapat BPMIGAS dengan KPPU tertanggal 24 November 

2006, telah menyetujui usulan pemenang yang disampaikan kepadanya 

yang berarti BPMIGAS secara yuridis telah pula menyatakan bahwa 

proses pengadaan yang dilakukan oleh BP Berau telah sesuai prosedur 

PTK 007; -------------------------------------------------------------------------- 

Majelis Komisi Yang Terhormat, terkait dengan permasalahan di atas, lebih jauh 

dapat dipaparkan tanggapan dan pembelaan sebagai berikut:---------------------------   

14.2.4 Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam penawaran ENC; ---------- 

12.2.4.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya, Tim 

Pemeriksa Lanjutan mendalilkan: ”TKDN yang diajukan 

ENC dalam penawarannya sebesar 86,05% yang kemudian 

terkoreksi sebesar 30,02 poin menjadi 56,03% menunjukkan 
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adanya upaya ENC merekayasa penawarannya untuk dapat 

ditunjuk sebagai pemenang”; -------------------------------------- 

12.2.4.2 Mengenai hal tersebut ENC menyampaikan kepada Majelis 

Komisi bahwa nilai  TKDN sebesar 86,05% memang kami 

ajukan berdasarkan perhitungan yang optimis bahwa 

sekiranya kami mendapatkan pekerjaan dengan 

memenangkan tender, maka kami akan memaksimalkan nilai 

kandungan lokal. Bahwa perhitungan optimistik yang kami 

lakukan merupakan effort yang wajar dari kami sebagai 

peserta tender untuk dapat bersaing dengan peserta tender 

yang lain karena kami beranggapan tidak ada privilege yang 

kami dapatkan dari pihak BP Berau;------------------------------  

12.2.4.3 Usaha kami yang paling utama untuk dapat memenangkan 

tender tentunya dengan berusaha mengajukan harga 

penawaran yang paling murah dengan kualitas barang dan 

jasa yang sesuai dengan kebutuhan BP Berau. Hal ini berarti 

bahwa kami harus menekan potensi keuntungan yang 

mungkin kami peroleh; --------------------------------------------- 

12.2.4.4 Bahwa memang benar nilai kandungan lokal yang diajukan 

ENC dalam penawaran ternyata terkoreksi, maka atas hasil 

koreksi tersebut kami dikenakan penalty tambahan 10% 

TKDN yang harus kami penuhi (sesuai ketentuan Buku 2 

Bab VI A.8.b PTK 007). Jika tidak dapat memenuhi TKDN 

sebesar 96,05%, maka ENC diwajibkan membayar denda 

sebesar US$ 1,960,715 yang harus diserahkan terlebih 

dahulu dalam bentuk suatu jaminan kandungan lokal (local 

content bond);-------------------------------------------------------- 

12.2.4.5 Perbedaan perhitungan dengan hasil verifikasi yang 

dilakukan SI disebabkan adanya perbedaan asumsi antara 

ENC dengan PT. Surveyor Indonesia (”SI”) pada saat 

verifikasi. Sebagai contoh, kami mengasumsikan alat-alat, 

moda angkutan yang akan kami beli jika memenangkan 

tender sebagai kandungan lokal karena akan menjadi milik 

PT. Eka Nuri sebagai perusahaan lokal. Ternyata SI memiliki 

asusmsi yang berbeda bahwa barang-barang yang baru akan 

dimiliki dikemudian hari, tidak dapat dikategorikan sebagai 

kandungan lokal pada saat penawaran. Disamping itu, ENC 
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juga menyampaikan sanggahan terhadap hasil verifikasi 

TKDN oleh SI karena perhitungan TKDN yang dilakukan SI 

sebesar 56,03% tersebut belum memperhitungkan biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh ENC apabila ditunjuk sebagai 

pemenang, yaitu: ---------------------------------------------------- 

12.2.4.5.1 Biaya-biaya yang digunakan untuk antisipasi 

dalam pelaksanaan Proyek sebesar USD 

7,655,000. atau 10,38% dari total penawaran; --- 

12.2.4.5.2 Peralatan antara lain: crane, forklift, truck, bus, 

dan pick-up untuk kelengkapan proyek tersebut 

sebesar USD 3,500,000 atau 4,75% dari total 

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

12.2.4.5.3 Perencanaan kepemilikan kapal AHTS (Anchor 

Handling Tugboat Supply) sebesar USD 

10,973,000 atau 14,89% dari total penawaran.---    

12.2.4.6 Majelis Komisi Yang Terhormat, menanggapi hasil 

pemeriksaan lanjutan KPPU yang menyatakan bahwa 

“diskrepansi TKDN ENC yang terlalu jauh mencapai 

30,02% memperlihatkan adanya upaya ENC untuk 

merekayasa penawarannya guna menjadi pemenang dalam 

tender”, kami sampaikan bahwa perhitungan yang kami 

sampaikan merupakan skenario optimis atas perhitungan 

TKDN. Perlu juga kami sampaikan pada Majelis Komisi, 

bahwa laporan hasil pemeriksaan pendahuluan KPPU 

tertanggal 14 Desember 2006 bagian IV A pun menyatakan 

sebagai berikut: “bahwa apabila tujuan dari 

menyampaikan TKDN yang besar tersebut adalah dalam 

rangka memperoleh hasil yang paling menguntungkan dalam 

penentuan peringkat berdasarkan perhitungan harga 

preferensi kandungan lokal, hal tersebut adalah tindakan 

sendiri dari ENC, dan oleh karenanya tidak termasuk bentuk 

persekongkolan dengan pihak lain.” Dengan demikian, Tim 

Pemeriksa Pendahuluan pun memiliki pendapat yang sama 

bahwa tindakan penyampaian perhitungan TKDN yang 

ternyata tidak sesuai dengan perhitungan SI adalah tindakan 

sepihak dari ENC. Namun kemudian, Tim Pemeriksa 

Lanjutan (semula Tim Pemeriksa Pendahuluan) dalam 
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laporan hasil pemeriksaan lanjutan mengangkat kembali isu 

TKDN sebagai salah satu indikasi persekongkolan tanpa 

disertai adanya bukti baru. Kami memandang bahwa hal ini 

adalah sebagai bentuk inkonsistensi pendapat tim pemeriksa 

yang merugikan kami selaku Terlapor, karena tidak terdapat 

kepastian hukum bagi ENC untuk menjawab hal-hal yang 

dituduhkan oleh Tim Pemeriksa.Lebih jauh terkait dengan 

masalah TKDN, Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaannya, mendalilkan tindakan BP Berau 

mengusulkan ENC sebagai pemenang tanpa menunggu hasil 

verifikasi adalah tindakan yang tidak wajar. Terlepas berapa 

pun besarnya hasil koreksi tidak akan berpengaruh pada 

peringkat harga penawaran ENC, namun Tim Pemeriksa 

berpendapat secara materiil besaran TKDN hasil koreksi 

masih bisa mempengaruhi penilaian oleh BPMIGAS; --------- 

12.2.4.7 Majelis Komisi Yang Terhormat, mengenai hal ini, ENC 

tidak berada pada posisi untuk dapat menanggapi, karena 

tindakan tersebut berdasarkan pertimbangan yang dilakukan 

sendiri (sepihak) oleh BP Berau. Keputusan untuk 

melakukan verifikasi adalah keputusan Ditjen Migas, dan 

verifikasi dilakukan oleh lembaga yang independen. ENC 

tidak pernah mengkomunikasikan ke pihak BP Berau untuk 

tetap mengusulkan ENC sebagai pemenang tanpa menunggu 

hasil verifikasi. Dan ternyata SI secara independen 

melakukan koreksi atas TKDN dalam penawaran ENC yang 

justru berakibat merugikan ENC karena harus dikenakan 

sanksi. Hal mana semakin menunjukkan bahwa ENC tidak 

terlibat dalam keputusan untuk tetap mengusulkan ENC 

sebagai pemenang meskipun verifikasi belum selesai 

dilakukan; ------------------------------------------------------------ 

12.2.4.8 Tidak adanya kerjasama (concerted action) terkait tindakan 

BP Berau tersebut, menunjukkan tidak ada persekongkolan 

antara ENC dengan BP Berau. Menurut pendapat kami, 

dalam rangka membuktikan dugaan persekongkolan, maka 

atas kejadian atau tindakan yang dipermasalahkan, harus 

dibuktikan dilakukan atas kesepakatan dan merupakan 

kerjasama antara pihak yang dituduh bersekongkol; ----------- 



  

  
 
 

21

SALINAN 

12.2.4.9 Majelis Komisi Yang Terhormat, Bahwa BPMIGAS bisa 

saja melakukan penilaian secara materiil atas  

koreksi TKDN dalam penawaran ENC. Namun menurut 

pendapat kami, BPMIGAS dan BP Berau tetap tidak dapat 

menggugurkan penawaran ENC atas koreksi tersebut. Jika 

terjadi demikian, maka ENC akan sangat berkeberatan, 

karena menurut ketentuan yang berlaku (PTK 007), jika 

terjadi koreksi atas kandungan lokal peserta, harus dikenakan 

sanksi berupa penambahan 10% terhadap TKDN yang 

semula diajukan disertai sanksi membayar sejumlah uang 

jika tidak dapat memenuhi kandungan lokal yang ditentukan. 

Bahwa PTK 007 sendiri mengatur opsi tentang pemberian 

sanksi, sehingga pembatalan atau pengguguran justru akan 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata 

lain, memang benar jika berapa pun besaran koreksi tidak 

akan berpengaruh pada peringkat penawaran ENC, secara 

materiil Panitia dan BPMIGAS tidak dapat menggugurkan 

penawaran. Jika ternyata atas sanksi yang diberikan, peserta 

tender yang bersangkutan merasa tidak dapat memenuhi, 

peserta tersebutlah yang harus berinisiatif mengundurkan 

diri; -------------------------------------------------------------------- 

14.2.5 Masalah perijinan dari pelabuhan yang diajukan oleh ENC dalam 

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

14.2.5.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya, Tim 

Pemeriksa Lanjutan mendalilkan beberapa hal terkait 

masalah perijinan yang seharusnya diperhatikan oleh para 

pihak dalam mengajukan dan/atau menerima pelabuhan yang 

akan digunakan dalam proyek logistik Tangguh ini, sebagai 

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

14.2.5.1.1 Pengoperasian pelabuhan tunduk kepada 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 69 

Tahun 2001 tentang Kepelabuhan dengan 

peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 54 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dan 

Keputusan Menteri No. 55 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Pelabuhan Khusus; ------------------- 
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14.2.5.1.2 Dalam peraturan perundang-undangan tersebut 

pelabuhan di Indonesia menurut jenisnya dapat 

berupa pelabuhan umum atau pelabuhan khusus. 

Masing-masing jenis pelabuhan tersebut 

membutuhkan perijinan tertentu untuk dapat 

melaksanakan aktivitas kepelabuhannya;--------- 

14.2.5.1.3 Bahwa BP Berau sendiri sebagai Pelaksana 

Tender mempersyaratkan dalam ITB kepada 

para peserta tender diharuskan ijin dari 

pelabuhan yang akan digunakan dalam 

mengerjakan proyek logistik;----------------------- 

14.2.5.1.4 Bahwa ENC mengajukan pelabuhan PT Bangun 

sebagai point of mob/demob di Batam yang 

perijinan pelabuhannya dibuktikan dengan Ijin - 

Rekomendasi Kegiatan Operasi DUKS 

Sementara dari Kantor Pelabuhan Batam; -------- 

14.2.5.1.5 Ijin Sementara tersebut dikeluarkan atas inisiatif 

Kantor Pelabuhan Batam karena PT Bangun 

belum bisa memperoleh ijin dari Menteri 

Perhubungan untuk pengoperasian Pelabuhan 

Khusus;------------------------------------------------ 

14.2.5.1.6 Pada saat Tender, Departemen Perhubungan 

belum mengabulkan permohonan ijin Pelabuhan 

Khusus karena belum melengkapi persyaratan;-- 

14.2.5.1.7 Berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang 

dikelola untuk kepentingan perusahaan 

bersangkutan dalam menunjang kegiatan 

industri dan pemasaran; ----------------------------- 

14.2.5.1.8 Dari peraturan perundang-undangan yang ada, 

tidak ada dasar untuk menerbitkan Ijin 

Rekomendasi Kegiatan Operasi DUKS, 

sehingga PT Bangun menjalankan kegiatan 

usaha pelabuhan tanpa perijinan yang sah; ------- 

(1) BPMIGAS mengetahui adanya 

permasalahan terkait dengan perijinan 



  

  
 
 

23

SALINAN 

pelabuhan PT Bangun yang diajukan oleh 

ENC; -------------------------------------------- 

(2) Bahwa BP Berau yang mengetahui adanya 

permasalahan perijinan pelabuhan yang 

diajukan ENC memberikan keistimewaan 

dengan tetap mengusulkan ENC sebagai 

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

14.2.5.2 Sebagai catatan, perlu kiranya kami menyampaikan koreksi 

terhadap salah satu acuan legal yang dipergunakan oleh Tim 

Pemeriksa sebagaimana penjabaran di atas, yaitu bahwa 

mengenai perihal pengelolaan pelabuhan khusus, sepatutnya 

tidak/bukan mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 54 

Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, 

sebagaimana menjadi acuan KPPU dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan, namun perlu mengacu pada 

Keputusan Menteri Nomor 55 Tahun 2002 Tentang 

Pengelolaan Pelabuhan Khusus;----------------------------------- 

14.2.5.3 Majelis Komisi Yang Terhormat, Bahwa sebagai awal dari 

pemaparan kami, perlu kami luruskan kembali bahwa 

requirement terhadap aspek perijinan hanya dalam rangka 

mendukung pelaksanaan pekerjaan yang menjadi obyek 

utama tender yaitu Integrated Shorebase Management and 

Logistic Services, pada pokoknya, Instruction to Bidders 

(“ITB”) menyatakan bahwa pemenuhan aspek perizinan 

terkait harus dibuktikan (demonstrate) hanya pada saat 

kontrak atas pekerjaan telah diberikan (awarded) atau 

dengan kata lain pada masa pelaksanaan pekerjaan. Hal 

tersebut dapat dipahami dari cuplikan ketentuan dalam ITB 

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

“Bidder has to submit evidence that can demonstrate it has 
the abilities to provide the following services and state that if 
awarded this Contract, Bidder agrees to provide these 
services for the performance of the Contract. 
Compulsory facilities and qualifications at Point of 
Mob/Demob In Batam and Jakarta are as follows: (1) 
Bonded Area Permit, (2) Warehouse and Storage System, (3) 
Open yard with dunnage and racks for materials, equipment 
and OCTG/tubular good storage (4) Jetty/Port Facilities, 
bunkering facilities and port licences, (5) Lifting, handling 
and transport equipment, rental or posses, (6) 
Administration office, (7) CIQP services, (8) Stevedoring, 
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Cargodoring and Custom Clearance Permits, Licences and 
Registrations, (9) Comprehensive Inventory System." --------- 

14.2.5.4 Sementara itu, menanggapi analisis dalam Laporan hasil 

Pemeriksaan Lanjutan tersebut, kami berpendapat bahwa 

yang dipermasalahkan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan terkait 

dengan pelabuhan PT Bangun yang diajukan oleh ENC, 

adalah tindakan BP Berau yang tetap mengusulkan ENC 

sebagai pemenang meskipun ada pihak lain yang 

mempermasalahkan perijinan ENC sebagai bentuk 

keistimewaan yang diberikan BP Berau kepada ENC sebagai 

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

14.2.5.5 Mengenai permasalahan tersebut, kami berpendapat ada dua 

hal yang harus dikaitkan dengan teori persekongkolan. 

Pertama apa sebenarnya alasan ENC mengajukan pelabuhan 

PT Bangun yang perijinannya dipermasalahkan oleh Tim 

Pemeriksa Lanjutan. Yang kedua apakah memang benar BP 

Berau yang dianggap  mengetahui adanya permasalahan ijin 

tersebut kemudian tetap mengusulkan ENC sebagai 

pemenang, melakukannya semata-mata untuk keuntungan 

ENC dan berdasarkan permintaan dan kerja sama dengan 

ENC (concerted action); ------------------------------------------- 

14.2.5.6 Mengenai alasan ENC memilih pelabuhan PT Bangun, 

sebelumnya telah kami jelaskan secara rinci dalam surat 

kami tertanggal 14 Mei 2007. Pemilihan tersebut terkait 

dengan situasi dan kondisi kepelabuhan di Batam sehingga 

memilih pelabuhan PT Bangun adalah upaya yang sudah 

tepat dari ENC untuk memenuhi persyaratan yang diatur 

dalam ITB, dan perhitungan praktis berdasarkan past and on 

going experiences. ENC sebagai pelaku usaha pengguna 

pelabuhan menilai bahwa berdasarkan ijin-ijin yang dimiliki 

PT Bangun telah beroperasi secara legal dengan seijin dan 

sepengetahuan instansi terkait, seperti Kantor Pelabuhan 

(Kanpel), Imigrasi dan Bea Cukai Batam; ----------------------- 

14.2.5.7 Majelis Komisi Yang Terhormat, Secara komprehensif dapat 

kami sampaikan bahwa ijin pelabuhan yang dimiliki oleh           

PT Bangun adalah sebagai berikut: ------------------------------- 

14.2.5.7.1 Ijin Rekomendasi DUKS sementara (Dokumen 

Nomor PU.604/…/19/KPL-BTM-05) yang 
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diterbitkan tanggal 17 Juni 2005 oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

dengan tanggal 16 September 2005;--------------- 

14.2.5.7.2 Ijin Rekomendasi DUKS sementara yang 

diterbitkan pada tanggal 16 September 2005 

oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam, berlaku 

sampai dengan tanggal 19 Desember 2005; ------  

14.2.5.7.3 Ijin Rekomendasi DUKS sementara, diterbitkan 

tanggal 19 Desember 2005 (Dokumen Nomor 

PU.604/5/08/KPL-BTM-06) oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

tanggal 16 Maret 2006; ----------------------------- 

14.2.5.7.4 Ijin Rekomendasi DUKS sementara, diterbitkan 

tanggal 17 Maret 2006 (Dokumen Nomor 

PU.604/02/02/KPL-BTM-06) oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

tanggal 16 Juni 2006; ------------------------------- 

14.2.5.7.5 Ijin Rekomendasi DUKS sementara, diterbitkan 

tanggal 14 Juni 2006 (Dokumen Nomor 

PU.604/3/12/KPL-BTM-06) oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

tanggal 16 September 2006; ------------------------ 

14.2.5.7.6 Keputusan Menteri Perhubungan No.313 Tahun 

2006 tertanggal 29 Agustus 2006 Tentang 

Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus                      

PT Bangun Adyabahan Perkasa di Desa Batu 

Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam 

Propinsi Kepulauan Riau;--------------------------- 

14.2.5.7.7 Ijin Rekomendasi DUKS sementara, diterbitkan 

tanggal 15 September 2006 (Dokumen Nomor 

PU.604/5/01/KPL-BTM-06) oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

tanggal 15 Desember 2006;------------------------- 

14.2.5.7.8 Ijin Kegiatan Bongkar Muat Pelsus PT Bangun 

Adyabahan Perkasa, persetujuan pelaksanaan 

yang diterbitkan oleh Direktur Pelabuhan dan 

Pengerukan a.n Direktur Jenderal Perhubungan 
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Laut (Dokumen Nomor PU.60/10/9/DP-06 

tertanggal 15 September 2006;--------------------- 

14.2.5.7.9 Keputusan Dirjen Hubla-Pemberian Ijin 

Pembangunan kepada PT Bangun Adyabahan 

Perkasa untuk Membangun Pelabuhan Khusus 

Marine Construction Offshore Base di Desa 

Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota 

Batam Propinsi Kepulauan Riau (Dokumen 

Nomor B XXX.IV.493/PU.60 tertanggal                 

17 November 2006);--------------------------------- 

14.2.5.7.10 Ijin Rekomendasi DUKS sementara, diterbitkan 

tanggal 11 Desember 2006 (Dokumen Nomor 

PU.604/6/16/KPL-BTM-06) oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

tanggal 16 Maret 2007;------------------------------  

14.2.5.7.11 Ijin Rekomendasi DUKS sementara, diterbitkan 

tanggal 13 Maret 2007 (Dokumen Nomor 

PU.604/2/02/KPL-BTM-07) oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, berlaku sampai 

tanggal 16 Juni 2007;-------------------------------- 

14.2.5.7.12 Pemberian Ijin Operasi Kepada PT Bangun 

Adyabahan Perkasa untuk Mengoperasikan 

Pelabuhan Khusus Industri Marine 

Construction, Offshore Base di Desa Batu 

Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam 

Propinsi Kepulauan Riau oleh Menteri 

Perhubungan (Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 169 Tahun 2007 tertanggal 5 April 

2007);-------------------------------------------------- 

14.2.5.8 Majelis Komisi Yang Terhormat, pada pokoknya, pengajuan 

pelabuhan PT Bangun adalah murni merupakan upaya yang 

wajar dan selayaknya dari pihak ENC untuk memenuhi 

persyaratan dalam ITB. Tidak banyak pelabuhan yang 

memenuhi persyaratan di Batam. Terbukti, PT Cipta Krida 

Bahari yang merupakan urutan pemenang ketiga dalam 

tender juga mengajukan pelabuhan PT Bangun dalam 

penawarannya, dan BP Berau tidak menggugurkan 
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penawarannya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa 

adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta tender; 

14.2.5.9 Setelah mengajukan pelabuhan PT Bangun dalam 

penawarannya, penilaian atas seluruh bagian penawaran 

adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia 

Tender/BP Berau. ENC tidak pernah (atau setidak-tidaknya 

dalam pemeriksaan oleh KPPU tidak pernah dibuktikan 

demikian) meminta kepada BP Berau untuk memberikan 

keistimewaan kepada ENC;---------------------------------------- 

14.2.5.10 Menurut pengetahuan kami, masalah ijin pelabuhan                    

PT Bangun ini memang pernah dipermasalahkan oleh 

beberapa pihak. BPMIGAS sendiri sebagai pemegang 

otoritas tertinggi untuk memberikan persetujuan atas usulan 

pemenang tender akhirnya berpendapat bahwa pengajuan 

pelabuhan PT Bangun tetap dapat diterima. Menurut 

pendapat kami jika terdapat teori persekongkolan yang 

berusaha dibangun oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, maka 

harus dibuktikan adanya tindakan bersama antara ENC 

dengan BP Berau, dan bahkan terkait dengan permasalahan 

ijin harus pula dibuktikan keterlibatan BPMIGAS sebagai  

pihak yang memberi persetujuan dalam tindakan bersama 

tersebut (concerted action). Sedangkan mengenai keputusan 

BP Berau untuk tetap mengusulkan ENC sebagai pemenang, 

meskipun permasalahan ijin pelabuhan PT Bangun telah 

mengemuka, kami berpendapat bahwa keputusan tersebut 

merupakan keputusan pihak BP Berau secara independen 

sesuai kewenangannya tanpa melibatkan ENC. Dengan 

demikian, harus disimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan 

merupakan tindakan bersama (concerted action) antara ENC 

dengan BP Berau sebagai Terlapor I dan Terlapor II. Atau 

setidak-tidaknya dalam perkara ini tidak pernah dibuktikan 

demikian; ------------------------------------------------------------- 

14.2.5.11 Majelis Komisi Yang Terhormat, kami tentu tidak 

sependapat apabila harga penawaran kami yang paling 

rendah dan memenuhi persyaratan sesuai ITB digugurkan 

hanya karena dipermasalahkannya ijin pelabuhan                     

PT Bangun dimana nilai penggunaannya hanya sekitar 1,5 % 

dibandingkan dengan total nilai kontrak;------------------------- 
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14.2.5.12 Sebagaimana telah kami uraikan dalam penjelasan kami 

sebelumnya, meskipun kami bersandar pada pernyataan             

PT Bangun sendiri yang menyatakan kesiapan legalitas 

operasinya dan juga berdasarkan past and ongoing 

experiences, ENC tetap merekomendasikan kepada                   

PT Bangun untuk tetap memproses ijin pelabuhan khusus 

dari Departemen Perhubungan khususnya untuk mendukung 

pekerjaan logistik proyek Tangguh; ------------------------------ 

14.2.5.13 Sepanjang pengetahuan kami, disamping Konsorsium                 

PT. Cipta Krida Bahari (”CKB”), dan Konsorsium PT Citra 

Pembina Pengangkutan Industries (”CPPI”) dalam 

penawarannya juga mengajukan pelabuhan yang memiliki 

ijin sementara. Meskipun hal ini adalah pertimbangan 

sepihak BP Berau, kami berpendapat bahwa fakta di atas 

dengan jelas menunjukkan ketiadaan diskriminasi atau 

tindakan pengistimewaan terhadap salah satu peserta tender 

(termasuk namun tidak terbatas pada ENC dalam kaitannya 

dengan ijin pelabuhan yang diajukan; ---------------------------- 

14.2.5.14 Bahwa terkait dengan dipermasalahkannya perizinan 

pelabuhan PT Bangun terdapat suatu fakta bahwa selama ini 

penggunaan pelabuhan PT Bangun oleh beberapa perusahaan 

baik lokal maupun multinasional (atau yang terafiliasi 

dengannya) selalu diketahui dan difasilitasi penggunaannya 

oleh pihak instansi terkait termasuk pihak Imigrasi dan Bea 

Cukai. Berdasarkan fakta tersebut, kami berharap Majelis 

Komisi dapat menerima posisi kami selaku pelaku usaha 

pengguna jasa pelabuhan yang beritikad baik yang mau tidak 

mau sudah sepatutnya menilai pengoperasian pelabuhan PT 

Bangun adalah legal. Bahwa jikapun berdasarkan otoritas 

penilaian dan pertimbangan yang dimiliki, Yang Terhormat 

Majelis Komisi berpendapat lain, maka mohon 

pertimbangannya untuk menyatakan bahwa kami adalah 

“korban” dari praktek ketidakjelasan, kesimpang-siuran dan 

sengkarut-nya sistem perijinan kepelabuhan. Bahwa kami 

dapat saja menerima jika penggunaan pelabuhan PT Bangun 

dipermasalahkan, namun perlu kiranya Yang Terhormat 

Majelis Komisi terlebih dahulu menyatakan bahwa seluruh 
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pelabuhan dengan ijin serupa sebagaimana yang dimiliki PT 

Bangun yang digunakan oleh seluruh perusahaan yang ada 

dinyatakan pula sebagai tindakan ilegal dan melawan 

hukum;---------------------------------------------------------------- 

14.2.6 Penawaran LoA senilai US$ 500,000 oleh BP Berau kepada ENC; --- 

14.2.6.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya, Tim 

Pemeriksa Lanjutan mendalilkan tindakan BP yang  

menawarkan LoA  sebesar  US$. 500,000.00 untuk 

melakukan beberapa pekerjaan awal meskipun belum 

terdapat persetujuan dari BPMIGAS menunjukkan keinginan 

BP sejak awal untuk menunjuk ENC sebagai pemenang 

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

14.2.6.2 Majelis Komisi Yang Terhormat, mengenai hal tersebut, 

dapat kami sampaikan bahwa tindakan atau keputusan 

tersebut adalah tindakan sepihak dari BP Berau. Sekali lagi 

tindakan terkait usulan BP Berau untuk membuat LoA 

senilai US$ 500,000 bukan merupakan tindakan bersama 

(concerted action), atau setidak-tidaknya dalam perkara ini 

tidak dapat dibuktikan demikian;---------------------------------- 

14.2.6.3 Sebagaimana dinyatakan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, penawaran LoA 

tersebut merupakan inisiatif BP Berau untuk mengantisipasi 

keterlambatan pekerjaan. Resiko yang mungkin timbul, jika 

dalam pelaksanaannya muncul permasalahan sehingga biaya 

yang dikeluarkan tidak dimasukkan ke dalam cost recovery, 

akan menjadi tanggung jawab BP Berau. Hal ini 

menunjukkan ENC tidak turut berinisiatif atas penawaran 

LoA yang diajukan oleh BP Berau; ------------------------------- 

14.2.6.4 LoA diterima ENC pada tanggal 6 Januari 2006 yang pada 

pokoknya isinya berupa penugasan dan pemberian 

wewenang terbatas pada ENC untuk melaksanakan pekerjaan 

persiapan sebagai upaya dari BP Berau untuk menghindari 

keterlambatan/penundaan operasional;- -------------------------- 

14.2.6.5 Setelah mempertimbangkan kondisi yang ada dan 

mempelajari ketentuan yang berlaku, ENC akhirnya 

menandatangani LoA pada tanggal 27 Januari 2006. Namun 

demikian, dalam LoA terdapat beberapa syarat dan kondisi 
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yang ditetapkan BP kepada ENC untuk melaksanakan 

pekerjaan persiapan, yaitu bahwa kewenangan terbatas yang 

diberikan kepada ENC berlaku sampai salah satu dari 

kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa ini terjadi terlebih 

dahulu: ---------------------------------------------------------------------  

14.2.6.5.1 Harga maksimum dari LoA tercapai; atau-------- 

14.2.6.5.2 BP mengakhiri kewenangan terbatas yang 

diberikan kepada ENC berdasarkan LoA dalam 

hal sebagaimana diterangkan dalam                     

angka 7 LoA (mengenai ketentuan terminasi 

/pembatalan); atau ----------------------------------- 

14.2.6.5.3 Kontrak No. DCU-0064A secara final telah 

ditetapkan; atau--------------------------------------- 

14.2.6.5.4 Batas akhir/tanggal sebagaimana disebutkan 

dalam angka 8 LoA tercapai, dalam hal ini 

sesuai dengan perubahan terakhir yakni 

Amandemen No.2, LoA adalah berlaku sampai 

dengan tanggal 5 Mei 2006; ------------------------ 

14.2.6.6 Kewenangan terbatas yang diberikan kepada ENC dalam 

LoA adalah untuk melaksanakan beberapa pekerjaan 

persiapan berupa:---------------------------------------------------- 

14.2.6.6.1 Menyediakan personil yang berpengalaman 

untuk mengikuti pertemuan-pertemuan, 

pembuatan, perencanaan detail, bersama dengan 

BP dan menyusun rencana operasional untuk 

mobilisasi bahan dan peralatan melalui tahap 

“start-up” GPF Shorebase; ------------------------- 

14.2.6.6.2 Menyediakan senior management personal 

untuk dapat melakukan pembahasan serta 

menyetujui, bersama-sama dengan BP, dalam 

hal; penyusunan Key Performance Indicators 

(KPI) yang sesuai dan memadai;------------------- 

14.2.6.6.3 Menyediakan management personal dari 

berbagai kelompok disiplin yang 

memungkinkan adanya kajian tentang hazard 

identification (HAZID) study atas pekerjaan 

yang akan dilakukan antara BP dan kontraktor. 
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Bagian ini akan disatukan dalam keseluruhan 

sistem pengelolaan proyek, yang akan 

dikembangkan oleh kontraktor setelah 

penandatanganan kontrak; -------------------------- 

14.2.6.6.4 Pengadaan barang pabrik dan peralatan “long 

lead” sebagaimana dispesifikasikan sebagai 

bagian dalam kontrak yang terdapat dalam bid 

document; barang-barang yang dipertimbangkan 

sebagai “long lead” menurut LoA adalah:-------- 

(1) 150 M.T Dockside Crane; --------------------   

(2) 150 M.T All Terrain Fork Lift Truck;------- 

(3) Engineering & Fabrication of 150 man 

Camp; ------------------------------------------- 

14.2.6.7 Majelis Komisi Yang Terhormat, berkaitan dengan LoA 

tersebut, ENC hanya berupaya untuk melakukan pekerjaan 

awal yang diperintahkan oleh BP Berau. Namun demikian, 

atas pekerjaan-pekerjaan awal yang dilakukan, ENC sama 

sekali tidak menggunakan dana LoA, mengingat bahwa ENC 

tidak melihat adanya kebutuhan untuk menagih dana LoA; ---  

14.3 KESIMPULAN: ----------------------------------------------------------------------------- 

14.3.1 Terkait dengan dugaan persekongkolan, sepengetahuan kami 

persekongkolan yang banyak terjadi dalam tender adalah 

persekongkolan vertikal antara peserta tender dengan “oknum” 

perusahaan penyelenggara tender. Tidak mungkin persekongkolan 

merupakan official policy dari perusahaan, karena hal tersebut akan 

merugikan perusahaan sendiri. Menurut kami, sebagai perusahaan,  

BP Berau tidak memiliki motif untuk merugikan dirinya sendiri; --------- 

14.3.2 Dalam tender, BP Berau berkedudukan sebagai pembeli/pengguna 

barang dan/atau jasa. Bahwa pengadaan logistik proyek 

Tangguh harus diselenggarakan melalui tender, maka sebagai 

perusahaan yang berorientasi pada profit, BP Berau akan memanfaatkan 

tender tersebut untuk sedapat-dapatnya memperoleh penawaran harga 

yang paling murah sepanjang kualitas yang ditawarkan sesuai atau 

bahkan melebihi kriteria yang ditentukan dalam ITB;----------------------- 

14.3.3 Majelis Komisi Yang Terhormat, Tidak ada kepentingan bagi BP Berau 
untuk melakukan pengaturan. Yang mungkin terlibat dalam 

persekongkolan adalah oknum. Oleh karena itu, demi kepentingan 

pembuktian yang sesuai dengan praktek hukum yang berlaku, jika Tim 
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Pemeriksa menduga atau mendalilkan adanya persekongkolan, 
seharusnya Tim Pemeriksa dapat menentukan secara pasti dengan siapa 

(oknum) ENC telah melakukan persekongkolan yang dituduhkan. 

Bahwa memang benar jika dapat dibuktikan adanya persekongkolan, 
secara korporat BP Berau yang akan dikenakan tanggung jawab atas 

pelanggaran oleh oknum tertentu di BP Berau. Namun sebelum dapat 

dibebankan pertanggungjawaban kepada BP Berau, untuk kepentingan 
pembuktian yang sesuai dengan praktek dan demi kepastian hukum, 

maka harus ditentukan siapa pihak/oknum yang diduga bersekongkol 

dengan ENC; ----------------------------------------------------------------------        
14.3.4 Bahwa Pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur:------------------------------ 
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” ----------------- 

14.3.5 Majelis Komisi Yang Terhormat, dapat kami sampaikan bahwa dari 

seluruh tindakan ENC yang dituduhkan KPPU mengarah pada 

persekongkolan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 
(perhitungan TKDN, perijinan pelabuhan dan LoA), tidak terdapat satu 

pun bukti yang menunjukkan bahwa terdapat koordinasi antara ENC 

dengan BP Berau yang mengarah pada persekongkolan diantara 

keduanya untuk mengatur dan atau menentukan ENC sebagai pemenang 
tender. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang dituduhkan, baik kepada 

ENC maupun BP Berau (yang mengarah pada indikasi persekongkolan) 

adalah tindakan sepihak berdasarkan pertimbangan sendiri sesuai 
kepentingan masing-masing pihak dalam tender; ---------------------------- 

14.3.6 Majelis Komisi Yang Terhormat, Dengan demikian, kami berpendapat 

bahwa salah satu unsur yang sangat esensial dari pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mensyaratkan persekongkolan harus 

dilakukan antara dua belah pihak menjadi tidak terpenuhi mengingat 

bahwa seluruh tindakan yang dituduhkan mengarah pada 
persekongkolan adalah tindakan sepihak. Konsekuensinya, anasir-anasir 

lain dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi 

tidak relevan untuk dijabarkan lebih lanjut;----------------------------------- 

14.4 HAL-HAL LAIN; --------------------------------------------------------------------------- 
Sebelum mengakhiri penyampaian pendapat dan pembelaan ini, bersama ini kami 

sampaikan beberapa hal lain yang kami mohon untuk dapat menjadi perhatian 
Majelis Komisi; -------------------------------------------------------------------------------  
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14.4.1 Majelis Komisi Yang Terhormat, Bahwa, terdapat pihak atau beberapa 
pihak yang sejak awal tidak bisa menerima ditunjuknya ENC sebagai 

pemenang Tender DCU-0064A;------------------------------------------------ 

14.4.2 Pada awalnya dalam masa evaluasi tender sudah terdapat pihak, yakni 
CPPI, yang mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender. Bahwa 

sebagaimana dimaklumi, Panitia Tender sendiri telah mengakomodasi 

sanggahan oleh CPPI tersebut, meskipun sanggahan tidak dilakukan 
dalam koridor prosedur yang berlaku sesuai PTK 007. Menurut 

pendapat kami, hal tersebut merupakan upaya Panitia Tender untuk 

menjaga keterbukaan informasi atas proses tender yang telah dilakukan 
kepada setiap pihak yang menyampaikan pertanyaan/sanggahan; --------- 

14.4.3 Bahwa dalam suatu proses tender, hanya akan terdapat 1 (satu) peserta 

tender yang ditunjuk sebagai pemenang, untuk itu Panitia Tender sesuai 
PTK 007 memberikan kesempatan kepada para peserta untuk 

mengajukan sanggahan. Atas sanggahan yang disampaikan, Panitia 

Tender, atas penilaian/evaluasi yang obyektif telah memberikan 
jawaban atas sanggahan kepada peserta tender yang bersangkutan 

dengan harapan seluruh peserta tender dapat menerima keputusan 

Panitia Tender secara obyektif pula; -------------------------------------------  
14.4.4 Khusus sanggahan mengenai TKDN, Panitia Tender sesuai dengan 

ketentuan PTK 007, ternyata juga telah bersikap sangat obyektif dengan 

melakukan verifikasi terhadap TKDN yang diajukan oleh peserta yang 

disanggah (ENC). Hal ini kembali menunjukkan tidak adanya 
keberpihakkan BP Berau kepada ENC. Bahkan atas verifikasi yang 

dilakukan, ENC telah mendapatkan sanksi sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya. Tidak puas dengan upaya sanggahan kepada Panitia 
Tender, ternyata kemudian CPPI juga mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) mengenai obyek surat Ketua 

Panita Tender tentang Notification of Unsuccessful – Tender # DCU 
0064A tertanggal 26 April 2006 dan Contract Award  

No. DCU 0064A tertanggal 9 Mei 2006. CPPI juga diduga terlibat dalam 

pelaporan dugaan persekongkolan tender ke KPPU. Hal ini menunjukkan 
betapa pihak CPPI sangat bersikeras untuk menggagalkan ENC sebagai 

pelaksana pekerjaan yang ditenderkan; ---------------------------------------- 

14.4.5 Sebagai pelaku usaha yang berhak mendapatkan pekerjaan dan oleh 
karenanya bertanggung jawab atas selesainya pekerjaan shore base 

management untuk mendukung operasi pengeboran LNG Tangguh, 

ENC sangat merasa terbebani atas segala upaya yang dilakukan oleh 
CPPI dan atau pihak lainnya tersebut; -----------------------------------------  
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14.4.6 Setelah ditunjuk sebagai pemenang, pihak ENC lebih banyak berada 

pada posisi bertanggung jawab untuk dapat memuaskan pihak pemberi 

kerja (BP Berau) dan BPMIGAS sebagai instansi pengawas. Setiap 

upaya pengaduan atau pelaporan maupun gugatan yang dilakukan para 

pihak, meskipun upaya tersebut ditujukan kepada pihak BP Berau, 

Panitia Tender atau bahkan kepada BPMIGAS, justru mendorong BP 

Berau atau BPMIGAS untuk mempertanyakan kelayakan kontrak yang 

sudah diberikan kepada ENC; -------------------------------------------------- 

14.4.7 ENC sebagai pelaku usaha yang semula sebagai peserta tender 

bertindak untuk sedapat mungkin memberikan penawaran paling 

kompetitif, yang kemudian berdasarkan penilaian dan keputusan dari 

BP Berau sendiri yang kemudian disetujui oleh BPMIGAS ditunjuk 

sebagai pemenang, pada saat melakukan pekerjaan sampai dengan fase 

terakhir pelaksanaan pekerjaan selalu dibayangi upaya pembatalan 

kontrak oleh BP Berau dan BPMIGAS; --------------------------------------- 

14.4.8 Bahwa BP Berau dalam tahap realisasi pekerjaan yang saat ini masih 

berjalan pada kenyataannya mengajukan syarat pencantuman 1 (satu) 

klausul dalam Kontrak yang mana faktanya, muatan ketentuan normatif  

tersebut sudah tercantum dan diatur dalam Kontrak. Pengajuan syarat 

ini dipandang sebagai hal yang memberatkan ENC, hal mana yang 

apabila persyaratan yang diajukan BP Berau tersebut tidak dipenuhi 

atau tidak disetujuinya pencantuman klausul dalam addendum kontrak 

oleh ENC akan mengakibatkan batalnya kontrak pekerjaan antara ENC 

dengan BP Berau; ---------------------------------------------------------------- 

14.4.9 Sebagai Terlapor dan pihak yang dirugikan atas upaya pelaporan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, bersama ini ENC mempertanyakan hal-

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

14.4.9.1 Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan CPPI terhadap BP 

Berau kepada PTUN yang kami terima dari BP Berau 

(terlampir), CPPI mengajukan beberapa dokumen yang 

seharusnya tidak mungkin diperoleh CPPI sebagai alat bukti 

untuk kepentingan pemeriksaan perkara, antara lain: ---------- 

14.4.9.1.1 Contract Award No.DCU-0064A (surat dari BP 

Berau kepada ENC) tertanggal 9 Mei 2006; ----- 

14.4.9.1.2 Surat dari Dirjen Perhubungan Laut kepada 

Menteri Perhubungan; Nomor PP.72/12/1-05 

tanggal 21 Oktober 2005; --------------------------- 
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14.4.9.1.3 Surat dari Kepala Kantor Pelabuhan  Batam 

kepada PT Bangun Nomor PU.604/5/08/KPL-

BTM-05 tertanggal 19 Desember 2005 Tentang 

Ijin Rekomendasi Kegiatan Operasi DUKS 

Sementara; -------------------------------------------- 

14.4.9.1.4 Surat internal BPMIGAS dari Kepala Dinas 

Perkapalan dan Maritim ditujukan kepada 

Kepala Divisi Operasi Penunjang Nomor 038-

BP83100/ 2006/S6 tanggal 27 Maret 2006; ------ 

14.4.9.1.5 Surat internal BPMIGAS dari Kepala Dinas 

Litigasi dan Agraria kepada Deputi Umum 

Nomor/BPD1200/2006/SO (tanpa nomor dan 

tanggal); ----------------------------------------------- 

14.4.9.1.6 LoA antara BP Berau dengan ENC tanggal 6 

Januari 2006; -----------------------------------------    

14.4.9.2 Hal tersebut menunjukkan Consortium CPPI sebagai salah 

satu peserta tender memiliki akses kepada informasi-

informasi yang seharusnya tidak dapat diperoleh sehingga 

patut diduga diperoleh dengan itikad buruk;--------------------- 

14.4.10 Majelis Komisi Yang Terhormat, berdasarkan seluruh uraian tersebut 

diatas, dengan ini kami mohon agar Majelis Komisi berkenan untuk 

menerima segala penjelasan dan argumen yang kami sampaikan 

sehingga dapat memutus perkara ini berdasarkan fakta yang sebenar-

benarnya dan juga mendasarkan pada teori serta praktek hukum 

pembuktian yang berlaku. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis 

Komisi berkenan untuk menyatakan dalam putusannya bahwa: ----------- 

14.4.10.1 ENC tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan pihak 

manapun untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

dalam tender DCU-0064A; ---------------------------------------- 

14.4.10.2 Membebaskan ENC dari segala macam bentuk hukuman, 

termasuk namun tidak terbatas sebagaimana yang 

direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;---------------------------- 

14.4.11 ENC mohon agar kiranya Majelis Komisi memberi pertimbangan yang  

seadil-adilnya;--------------------------------------------------------------------- 

15. Menimbang bahwa selanjutnya, atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 

Komisi telah menerima tanggapan dari BP BERAU pada tertanggal 13 Juni 2007 yang 

pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-------------------------------------------- 
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15.1 LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGIS PERMASALAHAN;------------------ 

15.1.1 Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Negara Republik Indonesia 

adalah negara yang memiliki potensi kekayaan serta sumber daya alam 

yang sangat besar. Namun demikian, kekayaan serta sumber daya alam 

tersebut masih harus dikelola agar dapat dipergunakan sepenuhnya 

untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;---------- 

15.1.2 Bahwa pada dasarnya kekayaan nasional tersebut di atas merupakan 

kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara 

tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa 

pertambangan di Indonesia (Vide: Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Bukti Terlapor II-1), 

yang mana dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan 

Energi. Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil, Menteri 

Pertambangan dan Energi kemudian memberikan kewenangannya 

tersebut kepada Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen 

Migas) untuk memberikan persetujuan atas nama Menteri 

Pertambangan dan Energi (Vide: Alinea Pertama Keputusan Menteri 

Pertambangan dan Energi No. 1272.K/03/M.PE/1996 tentang 

Pelimpahan Wewenang untuk Memberikan Persetujuan Pada Tahap 

Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Lainnya dalam Usaha 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi - Bukti Terlapor II-2). Lebih 

lanjut, Ditjen Migas juga menyerahkan pelaksanaan pengusahaan 

sumber daya alam tersebut kepada Perusahaan Pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), sebagai satu-satunya 

perusahaan negara yang berwenang untuk melakukan hal tersebut di 

atas. Namun kemudian, terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No. 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seluruh hak dan 

kewajiban serta akibat yang timbul dari kontrak bagi hasil antara 

‘PERTAMINA’ dan ‘Kontraktor Kerja Sama’ menjadi beralih kepada 

‘Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi’ (yang 

selanjutnya dikenal dengan sebutan “BPMIGAS”);-------------------------  

15.1.3 Dalam rangka untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia (yakni dalam hal ini agar kekayaan 

nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat 

Indonesia), maka Pemerintah Republik Indonesia kemudian 

mengundang para investor dari negara lain (para investor asing) untuk 
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mengadakan beberapa kontrak kerjasama, dengan tujuan untuk 

pengelolaan kekayaan serta sumber daya alam nasional yang ada 

tersebut. Khusus untuk mengelola sumber daya alam yang termasuk 

dalam kategori minyak, gas, batubara, serta mineral, bentuk kerjasama 

yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan para 

investor dari negara lain di seluruh dunia (para investor asing) dibuat 

dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil Produksi (Production-Sharing 

Contracts/”PSC”); ---------------------------------------------------------------  

15.1.4 Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC) tersebut dilaksanakan atas prinsip 

bahwa kontraktor/investor asing menyediakan semua dana, teknologi 

dan keahlian (Vide: Pasal 5 ayat b dan c Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja 

Sama Kontrak Bagi Hasil dan Gas Bumi - Bukti Terlapor II-3). 

Ketentuan serta prinsip ini diterapkan mengingat pada faktanya usaha 

eksplorasi energi dan sumber daya mineral membutuhkan biaya yang 

sangat besar, sedangkan di sisi lain pemerintah Republik Indonesia tidak 

mempunyai modal serta dana yang cukup untuk melakukan kegiatan 

eksplorasi (penemuan) serta eksploitasi (pengolahan) atas sumber daya 

alam yang ada. Demi agar sumber daya alam yang ada di Indonesia 

tersebut dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka  

mau-tidak mau, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah 

Negara Republik Indonesia adalah dengan membuat serta mengadakan 

Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC) dengan para investor (kontraktor) 

asing; ------------------------------------------------------------------------------- 

15.1.5 BP Berau Ltd. merupakan salah satu pihak pelaksana proyek kerjasama 

di bidang gas dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia.  Perlu 

diketahui bahwa BP Berau Ltd. adalah sebuah perusahaan yang 

didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian  Delaware, Amerika 

Serikat. Dengan kata lain, BP Berau Ltd. bukanlah badan hukum 

Indonesia, sehingga dalam Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC), BP 

Berau Ltd. merupakan pihak asing yang terikat dalam suatu kontrak 

kerjasama dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal 

ini diwakili oleh BPMIGAS;---------------------------------------------------- 

15.1.6 Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam Perkara Nomor: 

14/KPPU-L/2006 ini, BP Berau Ltd. bertindak sebagai pelaksana 

Proyek LNG Tangguh yang bernilai investasi sebesar US$ 
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5,000,000,000.00 (lima miliar Dolar Amerika) atau kurang lebih sekitar 

Rp 50 triliun. Proyek LNG Tangguh tersebut berlokasi di Teluk Bintuni, 

Papua; ------------------------------------------------------------------------------  

15.1.7 Bahwa BP Berau Ltd. memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan 

pengadaan barang/jasa tersebut di atas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yakni 

ketentuan yang terdapat dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh 

BPMIGAS No.:007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“PTK 007”); ------------------------------ 

15.1.8 Sesuai dengan PTK 007, berdasarkan keputusan Pimpinan tertinggi dari 

BP Berau Ltd. atas penunjukkan Panitia Pengadaan yang  diketuai oleh 

Saya, Robert F. Tontey (yang pada waktu lelang menjabat sebagai 

Manager of PSCM dan sekarang menjabat sebagai General Manager 

Operasi LNG Tangguh), Panitia Pengadaan melaksanakan tender Jasa 

Manajemen Pangkalan Darat dan Logistik Terpadu untuk menunjang 

Proyek Pengeboran Tangguh Tender No. DCU-0064A; -------------------- 

15.1.9 Panitia Pengadaan kemudian melaksanakan tugasnya antara lain untuk 

melakukan Tender Pengadaan Jasa Manajemen Pangkalan Darat dan 

Logistik Terpadu untuk Pengeboran Tangguh, yang diberi nomor: 

DCU-0064A. Tender yang dilakukan adalah melingkupi penyediaan:---- 

15.1.9.1 Jasa Operasi Logistik Pangkalan Darat di Tangguh; ----------  

15.1.9.2 Jasa Camp dan Katering; ------------------------------------------  

15.1.9.3 Jasa Bengkel Mesin; -----------------------------------------------  

15.1.9.4 Jasa Logistik Marine antara Pangkalan Darat dan daerah 

Operasi Menara Bor;-----------------------------------------------  

15.1.9.5 Jasa Transportasi Darat; -------------------------------------------  

15.1.9.6 Jasa Peralatan Angkat;---------------------------------------------  

15.1.9.7 Jasa Manajemen Limbah; -----------------------------------------  

15.1.9.8 Jasa Penanggulangan dan Pembersihan Tumpahan Minyak; -  

15.1.9.9 Jasa Inspeksi Pipa Bor; --------------------------------------------  

15.1.9.10 Jasa Angkutan Laut; -----------------------------------------------  

15.1.9.11 Mobilisasi dan Demobilisasi; -------------------------------------  

15.1.10 Mengingat kompleksnya penyediaan jasa yang diperlukan untuk 

pelaksanaan proyek tersebut, maka perusahaan yang bermaksud untuk 

mengikuti proses tender pengadaan ini biasanya berbentuk konsorsium. 

Proses tender pengadaan sebagaimana disebutkan di atas, dilaksanakan 

dengan terlebih dahulu melakukan penyeleksian yang disebut dengan 

‘babak prakualifikasi’; ----------------------------------------------------------- 
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15.1.11 Babak Prakualifikasi ini diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan, namun 

tanggal 23 Februari 2005 ditetapkan hanya 5 (lima) Perusahaan yang 

lulus untuk mengikuti tahapan lelang, yaitu:---------------------------------- 

15.1.11.1 Konsorsium PT. Bawana Margatama (“BM Consortium”); - 

15.1.11.2 Konsorsium PT Cipta Krida Bahari (“ CKB Consortium”); - 

15.1.11.3 Konsorsium PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries 

(“CPPI Consortium”); -------------------------------------------- 

15.1.11.4 Korsorsium PT. Eka Nuri (“Eka Nuri Consortium”); -------- 

15.1.11.5 Konsorsium PT. Supraco (“Supraco Consortium); ----------- 

15.1.12 Selanjutnya, terhadap para konsorsium peserta tender yang lolos dalam 

babak prakualifikasi, akan diikutsertakan dalam proses penyeleksian 

yang menggunakan metode ‘sistem lelang 2 (dua) tahap’, yang terdiri 

dari: (i) tahapan administrasi dan teknis; dan (ii) tahapan komersial; ----- 

15.1.13 Dokumen Lelang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2005, di mana para 

peserta tender diminta untuk mengajukan penawarannya hingga tanggal 

25 Agustus 2005. Namun demikian penawaran mereka tidak memenuhi 

syarat sehingga pada tanggal 9 September 2005, semua peserta tender 

dinyatakan gagal. Walaupun demikian para peserta tender tersebut 

kemudian diminta untuk kembali mengajukan penawaran untuk 

mengikuti tender No. DCU0064A. Untuk itu dokumen penawaran 

tersebut dapat diajukan  mulai tanggal 13 September 2005 sampai 

dengan 27 September 2005. Peserta tender yang mengajukan penawaran 

hanya terdiri dari 4 (empat) konsorsium (tanpa Konsorsium PT. Bawana 

Margatama. Adapun keempat kontraktor yang mengajukan penawaran 

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

15.1.13.1 CKB Consortium; --------------------------------------------------- 

15.1.13.2 CPPI Consortium; --------------------------------------------------- 

15.1.13.3 Eka Nuri Consortium; ---------------------------------------------- 

15.1.13.4 Supraco Consortium; ----------------------------------------------- 

15.1.14 Pada tanggal 1 November 2005 diumumkan bahwa Supraco Consortium 

tidak lolos Tahap I. Kemudian pada tanggal 16 November 2005 

diumumkan bahwa kontraktor yang lolos Tahap I, yaitu: ------------------  

15.1.14.1 CKB Consortium; --------------------------------------------------  

15.1.14.2 CPPI Consortium; --------------------------------------------------  

15.1.14.3 Eka Nuri Consortium; ---------------------------------------------  

15.1.15 Perlu dicatat di sini bahwa pada saat diumumkannya peserta tender yang 

tidak lolos ataupun yang lolos tersebut, tidak terdapat sanggahan dari 
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pihak manapun. Di samping itu, proposal yang diajukan oleh CPPI 

Consortium diterima “dengan kondisi” karena beberapa perbaikan 

perihal kesiapan masalah HSE diperlukan; ----------------------------------  

15.1.16 Tahap-tahap pelelangan dilakukan dari tanggal 16 November 2005 

sampai dengan 6 Desember 2005. Tanggal 16 November 2005 

dibagikan Undangan Lelang Tahap 2 dan Tanggal 6 Desember 2005. 

Ketiga kontraktor mengajukan proposal komersial dengan hasil sebagai 

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

15.1.16.1 CKB Consortium: US$ 83,911,513.98; -------------------------- 

15.1.16.2 CPPI Consortium: US$ 78,908,093.00; -------------------------- 

15.1.16.3 Eka Nuri Consortium: US$ 73,696,172.88;---------------------- 

15.1.17 Tanggal 8 Desember 2005, 9 Februari 2006 dan 23 Februari 2006, BP 

Berau Ltd. menerima surat keberatan CPPI Consortium tentang 

penawaran teknis dan komersial Eka Nuri Consortium. BP Berau Ltd. 

membalas surat-surat tersebut pada tanggal 15 Desember 2005 dan 21 

Februari 2006 yang menyatakan bahwa proses pengadaan Tahap I telah 

dilaksanakan sesuai aturan PTK 007 dan aturan lelang. Berdasarkan 

ketentuan yang terdapat dalam PTK 007, sanggahan ataupun protes 

yang diajukan oleh PT. CPPI tersebut telah “kadaluarsa”. Oleh 

karenanya, berdasarkan ketentuan PTK 007 juga, sebenarnya BP Berau 

Ltd. tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan tersebut ;---------  

15.1.18 Tanggal 23 Desember 2005, BP Berau Ltd. mengirimkan ke Direktorat 

Jenderal (DITJEN) MIGAS terkait dengan proposal kandungan lokal 

(TKDN) yang diajukan oleh Eka Nuri Consortium untuk diteliti. Hasil 

Penelitian DitJen MIGAS tersebut (dan PT. Surveyor Indonesia) 

diterima tanggal 11 Januari 2006, yang mana isinya kurang lebih 

menyatakan bahwa kandungan lokal (TKDN) yang diajukan oleh Eka 

Nuri Consortium hanyalah sebesar 56,03% dan bukan sebesar 86,05% 

sebagaimana disebutkan dalam proposal yang diajukan oleh Eka Nuri 

Consortium. Akibat dari ketidaktelitian dalam menyatakan kandungan 

lokal, Eka Nuri Consortium dikenakan penalty sehingga nilai TKDN-

nya harus mencapai 96,5% dalam pelaksanaan kontrak, sesuai dengan 

panduan PTK 007;---------------------------------------------------------------  

15.1.19 Tanggal 20 Desember 2005, BP Berau Ltd. mengirimkan Usulan 

Pemenang tender No. DCU-0064A kepada BPMIGAS untuk 

mendapatkan persetujuan. BP Berau Ltd. Usulan pemenang tersebut 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------  
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15.1.19.1 Consortium Eka Nuri: US$ 73,696,172.88;---------------------- 

15.1.19.2 CPPI Consortium: US$ 78,908,093.00; -------------------------- 

15.1.19.3 CKB Consortium: US$ 83,911,513.98; -------------------------- 

15.1.20 Walaupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 4, 

Buku Kedua PTK 007 mengatur bahwa BPMIGAS harus sudah 

menyampaikan persetujuan atau penolakannya terhadap Usulan 

Pemenang tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak 

penerimaan dokumen (dalam hal ini seharusnya paling lambat tanggal 

16 Januari 2006, namun BPMIGAS baru mengeluarkan persetujuannya 

pada tanggal 26 April 2006, melalui surat No. R-08/BP00000/2006-S1;  

15.1.21 Dalam suratnya tertanggal 26 April 2006 tersebut, BPMIGAS telah 

menetapkan bahwa pemenang tender No. DCU-0064A tersebut adalah 

Eka Nuri Consortium. Sebagaimana ditentukan pula dalam PTK 007, 

BP Berau Ltd. melalui Panitia Pengadaan melakukan pemberitahuan 

kepada seluruh konsorsium peserta tender dengan cara mengirimkan 

surat: ------------------------------------------------------------------------------  

15.1.21.1 Notification of Unsuccessful – Tender # DCU-0064A, 

Integrated Shorebase Management and Logistics Services 

for Tangguh Drilling Project, tertanggal 26 April 2006  

(Bukti Terlapor II-5)  yang pada intinya berisikan 

pemberitahuan kepada CPPI Consortium bahwa CPPI 

Consortium telah gagal untuk memenangkan tender DCU-

0064A; dan ----------------------------------------------------------   

15.1.21.2 Contract Award No. DCU-0064A for Integrated Shorebase 

Management and Logistics Services for Tangguh Drilling 

Project, tertanggal 9 Mei 2006 (Bukti Terlapor II-6) yang 

pada intinya berisikan pemberitahuan kepada Eka Nuri 

Consortium bahwa Eka Nuri Consortium telah 

memenangkan tender DCU-0064A, dan selanjutnya 

dipersilakan untuk melakukan penandatanganan kontrak;----  

15.1.22 Pemberitahuan yang disampaikan oleh BP Berau Ltd. sebagaimana 

disebutkan di atas adalah merupakan tindak lanjut dari adanya surat 

persetujuan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS tertanggal 26 April 2006 

(Surat Kepala BPMIGAS No. R-08/BP00000/2006-S1 tanggal 26 April 

2006 tentang Usulan Penetapan Pemegang Pengadaan Jasa “Integrated 

Shorebase Management and Logistic Services” untuk Proyek Pemboran 

Tangguh No. DCU-0064A - (Bukti Terlapor II-7)) terkait dengan 
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persetujuannya untuk menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai 

pemenang tender DCU-0064A. Sebagaimana telah disebutkan di atas, 

surat persetujuan tersebut pada dasarnya merupakan tanggapan dari 

BPMIGAS terhadap surat yang sebelumnya telah diajukan oleh BP 

Berau Ltd. yang berisikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tender 

DCU-0064A dan pengajuan usul untuk menetapkan pemenang dari 

tender DCU-0064A;-------------------------------------------------------------  

15.1.23 Perlu Kami tegaskan kembali bahwa terkait dengan proses pelaksanaan 

tender DCU-0064A tersebut, BP Berau Ltd., selalu mendasarkan 

tindakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sejak awal memutuskan untuk ikut serta melakukan 

investasi di Indonesia, BP Berau Ltd. sangat menentang segala tindakan 

yang berada di luar rambu-rambu sebagaimana digariskan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dicatat, bahwa 

sebagai perusahaan yang berbadan hukum swasta asing, BP Berau Ltd., 

dalam rangka melakukan investasi di negara lain di luar negara asalnya, 

pada dasarnya juga terikat serta diwajibkan untuk mematuhi ketentuan 

sebagaimana ditetapkan dalam Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). 

Adapun isi dari FCPA ini adalah terkait dengan larangan untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan 

investasi di luar negeri (dalam hal ini tentu saja termasuk di Negara 

Republik Indonesia); ------------------------------------------------------------  

15.1.24 Di samping adanya kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang terdapat 

dalam FCPA tersebut, BP Plc (sebagai induk perusahaan dari BP Berau 

Ltd) juga membuat serta mengeluarkan peraturan internal yang 

ditujukan bagi anak-anak perusahaan serta seluruh karyawannya, 

peraturan mana berisikan panduan bagi BP Plc dalam melakukan 

operasinya.  Peraturan internal ini disebut dengan Code of Conduct, 

yang di dalamnya juga terdapat mengenai tata cara “berurusan dengan 

para penyedia jasa”. Isi dari Code of Conduct mengenai tata cara 

“berurusan dengan para penyedia jasa” ini adalah juga terkait dengan 

ketentuan serta panduan yang wajib untuk dipatuhi dalam rangka 

melaksanakan proses pengadaan jasa dengan para pemasok jasa. Terkait 

dengan pelaksanaan proses tender DCU-0064A, panduan tersebut juga 

dijadikan sebagai acuan serta selalu dipatuhi oleh BP Berau Ltd. dan 

karyawannya. Hal ini sudah menjadi budaya perusahaan (corporate 
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culture) yang wajib dilakukan oleh para karyawan yang bekerja di BP 

Berau Ltd. Oleh karenanya, BP Berau Ltd. memiliki keyakinan penuh 

bahwa proses pelaksanaan tender jasa terpadu No. DCU-0064A adalah 

bersih dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal ini 

terkait dengan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (“UU No.5/1999”); -----------------------------------------------  

15.1.25 Sebagai tambahan, BP Berau Ltd. juga tidak mempunyai kepentingan 

apapun terkait dengan kemenangan Eka Nuri Consortium sebagai 

pemenang tender No. DCU-0064A. Untuk lebih jelasnya, dapat kami 

sebutkan bahwa BP Berau Ltd. tidak pernah meminta ataupun berniat 

meminta imbalan apapun dari Eka Nuri Consortium apabila Eka Nuri 

Consortium menjadi pemenang dari tender. Tidak terdapat satupun 

alasan bagi Tim Pemeriksaan Pendahuluan untuk menyimpulkan bahwa 

BP Berau Ltd. telah bersekongkol dengan Eka Nuri Consortium. Satu-

satunya tujuan dari BP Berau Ltd. adalah agar program pengeboran 

untuk LNG Tangguh dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu 

sesuai dengan yang diperjanjikan;---------------------------------------------  

15.1.26 Sebagaimana fakta-fakta, alasan-alasan serta argumentasi hukum yang 

akan diuraikan secara lebih terperinci dalam Dokumen Pendapat atau 

Pembelaan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan seluruh 

tender yang ditugaskan kepadanya (dalam hal ini termasuk akan tetapi 

tidak terbatas pada tender No. DCU-0064A), BP Berau Ltd. sama sekali 

tidak pernah ataupun bahkan berniat untuk memberikan perlakukan 

khusus/istimewa kepada peserta tender manapun juga. Semua pemenang 

tender dari seluruh tender yang diselenggarakan oleh BP (termasuk BP 

Berau Ltd.) selalu mematuhi serta mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Hal ini dilakukan oleh BP mengingat adanya komitmen yang sungguh-

sungguh diterapkan oleh BP (termasuk BP Berau Ltd.) untuk selalu 

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

menjalankan usahanya, serta demi menjaga integritas dari BP (temasuk 

BP Berau Ltd.) selaku perusahaan asing yang melakukan investasi di 

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

15.2 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DUDUK 

PERKARA YANG DIKEMUKAKAN PADA HALAMAN 1 SAMPAI 

DENGAN 4 DARI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LANJUTAN; ------------ 
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Menunjuk Duduk Perkara yang dikemukakan dalam Laporan Pemeriksaan 

Lanjutan, kami akan menyampaikan Pendapat atau Pembelaan dan Tanggapan 

serta klarifikasi terhadap duduk perkara yang dikemukakan pada halaman 1 

sampai dengan 4 dari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini dimaksudkan 

agar Majelis Komisi mendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh 

mengenai pelaksanaan tender No. DCU-0064A. Tanggapan tersebut adalah yang 

berkaitan dengan fakta-fakta yang disebutkan di bawah ini:---------------------------- 

15.2.1 Pada halaman 1 butir 1.2 Laporan Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan: 

Periode kontrak kerja selama 5 (lima) Tahun” ------------------------------ 

15.2.2 Perlu kami klarifikasi bahwa Periode kontrak pekerjaan yang 

ditawarkan dalam tender No. DCU-0064A bukanlah 5 (lima) tahun, 

akan tetapi 3 (tiga) tahun dengan opsi perpanjangan 2 x 1 tahun. Hal ini 

dapat dibuktikan dari Instruction to Bidders dan dipertegas pula dalam 

kontrak yang ditandatangani oleh BP Berau Ltd. dengan Eka Nuri 

Consortium. Section 2 Special Instruction to Bidders Part B butir 1 

tentang General Information (Bukti Terlapor II-8) dengan jelas 

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

“1. GENERAL INFORMATION------------------------------------------------ 
BP Berau Ltd. (COMPANY) requests your proposal to supply 
Integrated Shorebase Management and Logistic Services ------------------ 
The Term will be effective for 3 years with 2 x 1 year optional 
extentions.”------------------------------------------------------------------------ 

15.2.3 Sedangkan butir 2 Exhibit C Contract Term BP Berau Ltd. dengan Eka 

Nuri Consortium (Bukti Terlapor II-9) menegaskan bahwa: --------------- 

“2. Primary Term:Five (5) years consist of three (3) years firmed and 
two fimes one (1) year optional extension, beginning on the Contract 
Effective Date.”------------------------------------------------------------------- 

15.2.4 Jadi jelas terbukti bahwa pernyataan halaman 1 butir 1.2 Laporan 

Pemeriksaan Lanjutan tersebut di atas adalah TIDAK BENAR karena 

fakta yang sebenarnya adalah Kontrak tersebut berlaku untuk jangka 

waktu 3 (tiga) tahun dengan opsi bagi BP Berau Ltd. untuk 2 (dua) kali 

memperpanjang masa berlakunya Kontrak, masing-masing selama 

jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai tambahan informasi, nilai kontrak 

yang ditandatangani dengan Eka Nuri Consortium hanya cukup untuk 

nilai pekerjaan selama jangka waktu 3 tahun; -------------------------------- 

Adapun penjelasan lebih lanjut dari jawaban kami diatas adalah sebagai berikut:--- 

15.2.5 Latar Belakang; ------------------------------------------------------------------- 

15.2.5.1 Masa berlaku kontrak No. DCU-0064A untuk Pengadaan 

Jasa Manajemen Pangkalan Darat dan Logistik Terpadu 

untuk proyek pengeboran Tangguh (”Kontrak”) tidak 
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terlepas dari fungsi Kontrak itu sendiri yang merupakan 

pekerjaan dan jasa pendukung dari pekerjaan pengeboran 

pengembangan untuk Proyek LNG Tangguh (”Pengeboran 

Tangguh”). Mengingat Kontrak ini ditujukan untuk 

mendukung kegiatan Pengeboran Tangguh yang 

dilaksanakan di daerah operasi terpencil, maka diperlukan 

peralatan yang cukup banyak, pekerjaan rekayasa dan 

rancang bangun yang cukup rumit, fabrikasi camp dalam 

jumlah yang besar serta waktu pengiriman peralatan-

peralatan tersebut ke lapangan yang cukup lama;---------------   

Section 2, Special Instructions to Bidders Part B (Bukti 

Terlapor II-8c) menyatakan: ”It is planned 6 months prior to 

start-up of drilling operations, the majority of drilling and 

completions equipment will be delivered to the GPFSB and 

inspected to avoid potential delays due to logistics problems. 

At present, the earliest possible of starting the drilling 

operations will be in January 2007. The GPFSB mobilization 

is expected to commence in May 2006 for the camp facilities 

and July 2006 for other Shore Base and Combo Dock 

facilities.” ------------------------------------------------------------ 

15.2.5.2 Dengan demikian, untuk menyelesaikan semua hal tersebut 

diatas, diperlukan waktu kurang lebih 13 (tiga belas) bulan 

yang dihitung sejak perjanjian pengadaan hingga drilling 

operation yang dimulai pada bulan Januari 2007;--------------- 

15.2.5.3 Sedangkan Proyek Pengeboran Tangguh itu sendiri 

diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 23 (dua puluh 

tiga) bulan sejak dimulai pada kuartal 1 tahun 2007;----------- 

15.2.5.4 Atas pertimbangan tersebut, maka jangka waktu Kontrak 

tersebut adalah 3 (tiga) tahun (yang terdiri dari 13 (tiga 

belas) bulan masa persiapan dan 23 (dua puluh tiga) bulan 

masa pengeboran). Namun demikian, untuk mengantisipasi 

terjadinya keterlambatan di dalam proses penyelesaian 

Pengeboran Tangguh maka BP Berau Ltd. mempunyai opsi 

untuk memperpanjang masa berlakunya Kontrak sebanyak 2 

(dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;  

15.2.6 Kontrak dengan Eka Nuri Consortium;---------------------------------------- 

15.2.6.1 Kontrak yang ditandatangani dengan konsorsium Eka Nuri 

Consortium secara konsisten mengikuti konsep kontrak yang 
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ada pada dokumen lelang yang diberikan kepada seluruh 

peserta lelang pada tanggal 16 November 2005 (lelang DCU-

0064A). Di dalam dokumen kontrak yang ditandatangani 

dengan Eka Nuri Consortium tersebut tidak terdapat revisi 

yang sifatnya materiil; ----------------------------------------------  

15.2.7 Kronologis mengenai masa mengenai masa berlakunya kontrak;---------- 

15.2.7.1 BP Berau Ltd. secara konsisten memberikan informasi 

mengenai masa berlakunya Kontrak ini kepada seluruh 

peserta lelang mulai dari tahap prakualifikasi, lelang No. 

DCU-0064, lelang No. DCU-0064A hingga 

penandatanganan Perjanjian Pengadaan Jasa dengan Eka 

Nuri Consortium.  Dibawah ini dapat dikemukakan tabel 

yang pada pokoknya menunjukkan  bahwa BP Berau Ltd. 

telah secara konsisten menentukan masa berlaku Kontrak ini 

adalah 3 tahun dan bukan 5 tahun; -------------------------------- 

Nama 
Dokumen Penjelasan Reference Bukti 

Prequalification 
MoM 

Jawaban atas pertanyaan peserta 
lelang: 
Q: How long is the contract?  
A: 5 years. The contract will be 3 
firm years+ 2 years.   

 
MoM tertanggal 
24 November 2004 

Bukti Terlapor 
II-10 

Dokumen Lelang 
DCU-0064 

Primary term: Five (5) years 
beginning on the Work Effective 
Date 

 
 Exhibit B 

Bukti Terlapor 
II-11 

Revisi Exhibit C: Primary term 
is 5 (five) years consists of 3 
(three) years firmed and 
Optional 1+1=2 (two) years 

MoM tertanggal 
22 Juli 2005 - 
Administrative 
Requirement 
Highlights no.4 

Pre-bid MoM 
  

BP Berau Ltd. juga menjelaskan 
bahwa Jaminan Pelaksanaan 
(Performance Bond) diperlukan 
untuk 3 tahun sesuai dengan 
waktu pelaksanaan yang sudah 
pasti 

MoM tertanggal 
22 Juli 2005 - 
Questions and 
Answers no.1 

Bukti Terlapor 
II-12 

Dokumen Lelang 
DCU-0064A 

Primary term: Five (5) years 
consist of three (3) years firmed 
and two times one (1) year 
optional extension, beginning on 
the Contract Effective Date 

 
Special 
Instructions to 
Bidders, Section 2, 
Part B 

Vide: Bukti 
Terlapor II-8a 

 Harga kontrak mencakup hanya 
kebutuhan untuk 3 tahun seperti 
terlihat pada Bid data sheet. 
Kuantitas untuk perhitungan total 
harga kontrak dibuat terutama 
berdasarkan pada 23 bulan 
operasi dan 13 bulan perkiraan 
perioda mobilisasi. 

 
Bid Package - ITB 
Attachment 3 

Bukti Terlapor 
II-13 

Kontrak dengan 
Eka Nuri 
Consortium 

Primary term: Five (5) years 
consist of three (3) years firmed 
and two times one (1) year 
optional extension, beginning on 
the Contract Effective Date 

 
Exhibit C 

Bukti Terlapor 
II-9a 
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15.2.7.2 Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, periode kontrak 

yang benar bukanlah 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan 

dalam Duduk Perkara dalam Laporan Pemeriksaan Tim 

Pemeriksa Lanjutan KPPU, akan tetapi 3 (tiga) tahun dengan 

opsi perpanjangan 2 x 1 tahun. BP Berau Ltd. telah 

menjelaskan hal ini kepada bidders sebelum tender 

dilaksanakan dan sama sekali tidak ada niat maupun upaya 

yang dilakukan oleh BP Berau Ltd. untuk merubah periode 

kontrak kerja tersebut; ---------------------------------------------- 

15.2.8 Pada butir 7 halaman 2 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan:  

“7.  Tanggal 9 September 2005, BP Berau Ltd melakukan tender ulang 
yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yang sebelumnya sudah 
lulus tahapan Prakualifikasi awal yaitu: -------------------------------  
7.1  PT Cipta Krida Bahari; ---------------------------------------------- 
7.2  PT Citra Pembina Pengangkutan Industries (PT CPPI) -------- 
7.3  PT Eka Nuri; ---------------------------------------------------------- 
7.4  PT Supraco.” ---------------------------------------------------------- 

15.2.9 Bahwa duduk perkara tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

Fakta yang sebenarnya terjadi yaitu pada tanggal 9 September 2005 

tersebut, semua bidders yang mengikuti tahapan evaluasi administrasi 

dan teknis dalam tender DCU-0064 telah dinyatakan gagal (fail) (Vide: 

Surat BP Berau Ltd. kepada Bidders tanggal 9 September 2005, perihal 

Tender No. DCU-0064 - Bukti Terlapor II-14). Setelah bidders 

dinyatakan gagal, BP Berau Ltd. memberitahukan bahwa tender akan 

diulang (re-tender) dengan memperbaiki (revised) bid document 

(Instruction to Bidders) sesuai dengan petunjuk dari BPMIGAS. BP 

Berau Ltd. mempersilahkan empat bidder yaitu CKB Consortium, CPPI 

Consortium, Eka Nuri Consortium dan Supraco Consortium untuk 

kembali mengajukan penawaran administrasi dan teknis dalam tender 

yang sudah direvisi dan kemudian diberi nama tender DCU-0064A. 

Didalam surat BP Berau Ltd. tersebut telah diberitahukan bahwa tender 

DCU-0064A akan dimulai pada tanggal 13 September 2005. Batas 

waktu terakhir untuk mengajukan dokumen penawaran administrasi dan 

teknis dalam tender No. DCU-006A adalah tanggal 27 September 2005; 

15.2.10 Selanjutnya pada tanggal 1 November 2005, dan bukan pada tanggal              

2 November 2005, BP Berau Ltd. memberitahukan kepada bidders 

bahwa Supraco Consortium gagal dalam tahapan ini. BP Berau Ltd. 

juga memberitahukan bahwa CPPI Consortium lulus dengan conditional 

acceptance karena factor HSEMS yang kurang dipenuhi oleh CPPI 

Consortium; ----------------------------------------------------------------------- 
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15.2.11 Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya CPPI Consortium tidak 

seluruhnya memenuhi syarat yang ditentukan dalam Instruction to 

Bidders, akan tetapi demi mengedepankan persaingan yang sehat di 

antara para bidders, BP Berau Ltd. memberikan kesempatan kepada 

CPPI Consortium untuk memenuhi persyaratan yang belum 

disampaikan tersebut; ------------------------------------------------------------ 

15.2.12 Pada butir 9, halaman 2 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang 

menyatakan sebagai berikut: “9. Tanggal 16 Nopember 2005, Panitia 

Tender mengeluarkan Dokumen Lelang Tahap II (harga); ----------------- 

15.2.13 Untuk memperjelas duduk perkara tersebut di atas, kami menjelaskan 

bahwa pada tanggal 16 November 2005, BP Berau Ltd. (Bukti Terlapor 

II-12) memberitahukan serta mengundang peserta lelang/tender yang 

lolos dari tahapan pertama yaitu tahapan evaluasi administrasi dan 

teknis agar dapat mengajukan dokumen penawaran untuk masuk pada 

tahapan yang kedua yaitu tahapan evaluasi komersial.  Di dalam surat 

BP Berau Ltd. tersebut telah jelas ditentukan bahwa dokumen 

penawaran harus diajukan selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 

2005, pukul 13.00 WIB. Berdasarkan PTK 007, bidders dapat 

mengajukan keberatan-keberatan dalam bentuk ‘protes’ ataupun 

‘sanggahan’ dalam tahapan ini;------------------------------------------------- 

Pemasukan
Lelang Tahap 1

Administrasi  & Teknis

Penetapan 
Hasil Evaluasi
Lelang Tahap 1

Ada 
Sanggahan

Admin/Teknis
?

Pemasukan
Lelang Tahap 2

Penawaran Harga
Dan Pembukaan Penawaran

Penetapan 
Hasil Evaluasi
Lelang Tahap 2

Ada 
Sanggahan

Harga
?

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Penetapan 
Pemenang

Lelang

Pemasukan
Lelang Tahap 1 (re-tender)

27-Sep-05

Penetapan Hasil Tahap 1
Peserta Gagal: 1-Nov-05; 
Peserta Lolos: 16-Nov-05

Ada 
Sanggahan

Admin/Teknis
?

Pemasukan Tahap 2 dan
Pembukaan Harga: 6-Dec-05

Eka Nuri: US$73,7juta
CPPI: US$78,9 juta
CKB: US$83,9 juta

Penetapan 
Hasil Tahap 2

Peserta Gagal: 26-Apr-06

Ada 
Sanggahan

Harga
?

Tidak

Ya

Penetapan Pemenang
9-May-06

PTK#007/VI/2004 DCU-0064A TINDAKAN PT CPPI

8-Dec-05
Keberatan Teknis (Batam Port), TKDN, 
Pajak
9-Feb-06
Keberatan Teknis: Khususnya Batam 
Port
21-Feb-06
Keberatan Teknis Khususnya Batam 
Port

Persetujuan BPMIGAS Persetujuan BPMIGAS 26-Apr-06

28-Apr-06
Sanggahan pertama 10 item. 7 item 
berkaitan dengan evaluasi teknis. BP 
menjawab 10 item yang disanggah.
2-May-06
Rapat penjelasan dan surat tanggapan 
BP
4-May-06
Sanggahan kedua dan ancaman ke 
pengadilan
8-May-06
Surat tanggapan BP atas sanggahan 
kedua

Prosedur
Sanggahan

Prosedur
Sanggahan
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15.2.14 Mengenai adanya keberatan-keberatan baik itu keberatan dalam              

bentuk ‘protes’ ataupun sanggahan harus diajukan sesuai                      

dengan ketentuan PTK 007 yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. 

Berdasarkan ketentuan PTK 007, ‘protes’ adalah keberatan                    

peserta pelelangan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga)                     

hari kerja sebelum hari terakhir masa pemasukan dokumen penawaran, 

sedangkan ‘sanggahan’ adalah keberatan peserta pelelangan                     

yang dilakukan pada masa sanggah atas: (i) penetapan lulus      

administrasi dan teknis pada pelelangan sistem                          

2 (dua) tahap; atau (ii) penetapan pemenangan pelelangan.                     

Namun demikian, khusus untuk pelelangan sistem 2 (dua) sampul atau 

sistem 2 (dua) tahap, sanggahan tentang penetapan lulus                 

administrasi dan teknis yang disampaikan pada masa sanggah                    

tahap penetapan pemenang pelelangan tidak akan                           

ditanggapi. Berdasarkan PTK 007, khusus untuk pelelangan/tender  

yang menggunakan sistem 2 (dua) tahap, masa sanggah adalah                     

5 (lima) hari kerja yang dihitung setelah tanggal pengumuman               

tertulis atas penetapan hasil evaluasi administrasi dan teknis (tahapan 

pertama);---------------------------------------------------------------------------  

15.2.15 Dengan demikian, mengingat sistem pelelangan atau tender                        

yang dilakukan menggunakan sistem 2 (dua) tahap, maka                           

jika  seandainya para peserta tender memiliki ‘protes’ atas pelaksanaan 

evaluasi administrasi dan teknis, maka “protes” tersebut harus               

sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari terakhir 

masa pemasukan dokumen penawaran, yakni dalam hal ini                      

harus dilakukan paling lambat tanggal 1 Desember 2005.                      

Demikian pula halnya, jika seandainya para peserta tender                   

memiliki “sanggahan” atas penetapan hasil evaluasi administrasi dan 

teknis, maka “sanggahan” tersebut harus sudah diajukan paling                

lambat tanggal 23 November 2005. Namun sampai batas                        

waktu yang ditentukan tersebut, tidak ada satupun peserta                

lelang/tender yang mengajukan ‘protes’ ataupun “sanggahan”                    

atas hasil penilaian evaluasi administrasi  dan teknis tersebut, termasuk                           

CPPI Consortium. Untuk memperjelas apa yang diatur                           

oleh Ketentuan PTK 007 mengenai ‘protes’ dan sanggahan,                          

di bawah ini kami menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai               

berikut: ----------------------------------------------------------------------------- 
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15.2.16 Dari uraian tersebut di atas, Surat Keberatan CPPI Consortium 

tertanggal 8 Desember 2005 adalah keberatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan PTK 007 yang dibuat oleh BPMIGAS. Perlu kami tegaskan 

bahwa di dalam tender No. DCU-0064A, tahapan-tahapan dan waktu 

memegang peranan yang signifikan dan hal ini harus dipatuhi oleh 

bidders. Oleh karena itu tidak dipatuhinya tahapan dan waktu-waktu 

tersebut di atas akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa; ------------ 

15.2.17 Fakta yang perlu pula kami kemukakan di sini yaitu bahwa PTK 007 

(Vide: Pasal 1d halaman 78 PTK 007) – (Bukti Terlapor II-4a) dengan 

jelas menentukan bahwa Panitia Pengadaan membuka dokumen 

administrasi dan teknis di hadapan bidders. Panitia Pengadaan telah 

membuka dokumen penawaran administrasi dan teknis tersebut pada 

tanggal 27 September 2005 dihadapan bidders termasuk CPPI 

Consortium (Vide: Attendance List Bid Opening – Administrative & 

Technical DCU-0064A Integrated Shorebase Management & Logistic 

Services for Tangguh Drilling Project, Tuesday, September 27, 2005 at 

14.00 pm, Tender Room D1 - (Bukti Terlapor II-16)). Oleh karena itu, 

apabila benar, quod non, padahal tidak benar bahwa terdapat 

kekurangan dokumen administrasi dan teknis dari Eka Nuri Consortium, 

dalam hal ini berupa ijin pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa, 

maka CPPI Consortium telah mengetahui hal ini sejak pembukaan 

dokumen penawaran di hadapan bidders tersebut. Namun demikian 

sejak tanggal 27 September 2005 tersebut hingga masa sanggah dan 

protes telah lampau, CPPI Consortium tidak juga mengajukan keberatan 

apapun terhadap pelaksanaan tender No. DCU-0064A. Dengan 

demikian, CPPI Consortium telah mempunyai waktu lebih dari cukup 

untuk mengajukan keberatannya tersebut akan tetapi tidak 

dilakukannya. Fakta ini juga sekaligus membuktikan bahwa pada 

dasarnya tidak terdapat kekurangan dokumen administrasi dan teknis 

dari Eka Nuri Consortium; ------------------------------------------------------ 

16/11/05 23/11/05 1/12/05 6/12/05 8/12/05 

Pemberita-
huan lolos 

Tahap I 

Hari terakhir 
untuk  

Sanggahan 

Masa Sanggah  Protes 
seharusnya 

dilakukan di sini 

PT CPPI 
mengajukan 
keberatan 
yang tidak 

sesuai 
dengan PTK 

007 
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15.2.18 Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2005, CPPI Consortium 
mengetahui bahwa harga penawaran komersial PT Eka Nuri Consortium 
adalah lebih murah dari harga penawaran komersial yang diajukan oleh 
Konsorsium CPPI Consortium (Vide: Commercial Bid Opening 
Summary tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CPPI 
Consortium, Eka Nuri Consortium dan CKB Consortium - (Bukti 
Terlapor II-17)). Harga penawaran Eka Nuri Consortium saat itu adalah 
USD 73,696,172.88 sedangkan harga penawaran CPPI Consortium 
adalah lebih tinggi dari Eka Nuri Consortium yaitu USD 78,908,093.00. 
Saat itu Engineer Estimate yang ditentukan oleh BP Berau Ltd. adalah 
USD 74,964,181.33. Mengetahui keadaan tersebut, pada tanggal 8 
Desember 2007 PT CPPI berupaya untuk menggugurkan Eka Nuri 
Consortium dengan cara mengajukan keberatan kepada BP Berau Ltd; -- 

15.2.19 Kemudian, setelah menanggapi keberatan PT CPPI, pada tanggal 20 
Desember 2005, BP Berau Ltd. mengajukan usulan pemenang kepada 
BPMIGAS (Bukti Terlapor II-18). Di dalam usulan tersebut, dengan 
itikad baik BP Berau Ltd. dalam surat usulan tersebut 
menginformasikan kepada BPMIGAS mengenai adanya keberatan PT 
CPPI sehubungan dengan verifikasi Nilai TKDN Eka Nuri Consortium. 
Hal ini dapat dibuktikan dari kutipan yang diambil dari alinea terakhir 
surat BP Berau Ltd. tersebut yang menyatakan: “Kami juga 
menginformasikan bahwa kami akan melakukan verifikasi terhadap 
TKDN yang diajukan oleh PT Eka Nuri melalui Dirjen MIGAS. Namun 
demikian proses usulan pemenang tender ini tetap kami lakukan secara 
bersamaan dengan pertimbangan apapun hasil dari verifikasi tidak 
akan mempengaruhi rangking dari para peserta lelang. Kami akan 
menggunakan hasil verifikasi hanya untuk mengevaluasi pencapaian 
TKDN dalam pelaksanaan kontrak nantinya.--------------------------------- 

15.2.20 Bahwa Pasal 12 h, halaman 49 Buku Kedua PTK 007 (Bukti Terlapor 
II-4b) menyatakan: --------------------------------------------------------------- 
“h)  Tanggapan atas protes: --------------------------------------------------- 
1. Panitia/Pejabat Pengadaan memberikan tanggapan tertulis atau 

mengadakan pertemuan klarifikasi, selambat-lambatnya 5 (lima) 
hari kerja terhitung setelah diterimanya surat protes;---------------- 

2. Apabila materi protes benar, Panitia/Pejabat Pengadaan 
melakukan perbaikan atas dokumen dan/atau proses pelelangan;-- 

3. Proses pelelangan dilanjutkan tanpa menunggu reaksi atas 
tanggapan protes.” -------------------------------------------------------- 

 
15.2.21 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kemudian BP Berau Ltd. 

melanjutkan proses pelelangan ini dengan mengajukan usulan 
pemenang kepada BPMIGAS; -------------------------------------------------- 



  

  
 
 

52

SALINAN 

15.2.22 Pada butir 12 halaman 3 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan 

dinyatakan: ------------------------------------------------------------------------  

“12.  Tanggal 15 Desember 2005, BP Berau Ltd. menanggapi keraguan 
perhitungan kandungan dalam negeri (TKDN) dengan 
mengajukan pelaksanaan verifikasi kepada Departemen Teknis 
(Dirjen Migas);------------------------------------------------------------- 
Selanjutnya, berkaitan dengan masalah perizinan yang dimiliki 
oleh PT Bangun Adhyabahan Perkasa, BP Berau Ltd. 
berpendirian: “Bahwa Eka Nuri Consortium telah menunjukkan 
bukti kemampuan bahwa jika diperlukan, mereka bisa 
mendapatkan perizinan yang diperlukan – termasuk pelabuhan 
khusus di Batam – sebelum operasi pekerjaan dilaksanakan”; ----- 

 
15.2.23 Fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pada tanggal 15 Desember 

2005 tersebut BP Berau Ltd. tidak menanggapi keraguan perhitungan 

Nilai TKDN Eka Nuri Consortium dengan mengajukan pelaksanaan 

verifikasi kepada Dirjen Migas, akan tetapi pada tanggal tersebut, BP 

Berau Ltd. menanggapi ‘protes’ PT CPPI tersebut dengan menyatakan 

bahwa proses lelang DCU-0064A telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku termasuk PTK 007 dan dokumen lelang. Hal ini dapat dilihat 

dalam Surat BP Berau Ltd. tanggal 15 Desember 2005 (Bukti Terlapor 

II-19) yang antara lain menyatakan: ------------------------------------------- 

“In response to your letter dated December 8, 2005 (ref no: 018/CPPI-
JKT/Dir/XII/05), BP would like to inform you that the respective tender, 
DCU-0064A – Integrated Shorebase Management and Logistic Services 
for Tangguh Drilling Project, is being processed in compliance with all 
applicable regulations, including BPMIGAS PTK007/2004, and the 
tender documents.”---------------------------------------------------------------  

 
15.2.24 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2005, BP Berau Ltd. mengajukan 

usulan pemenang tender kepada BPMIGAS yang tetap 

menginformasikan kepada BPMIGAS mengenai adanya keberatan 

tentang Nilai TKDN Eka Nuri Consortium; ---------------------------------- 

15.2.25 BP Berau Ltd. kemudian mengajukan permohonan verifikasi atas Nilai 

TKDN Eka Nuri Consortium kepada BPMIGAS melalui surat BP Berau 

Ltd. No.:0085/MIGAS/PSCM/12/2005 tertanggal 23 Desember 2005 

(Bukti Terlapor II-20). Bahwa berdasarkan Pasal 8 c, halaman 97, Buku 

Kedua PTK 007 (Bukti Terlapor II-4c), telah ditentukan bahwa dalam 

waktu 10 hari kerja Ditjen MIGAS wajib memberikan hasil verifikasi 

TKDN Eka Nuri Consortium tersebut kepada BP Berau Ltd. Apabila 

Ditjen MIGAS tidak dapat memberikan hasil verifikasi Nilai TKDN 

tersebut dalam waktu yang telah ditentukan di atas, maka BP Berau Ltd. 

akan mencantumkan Nilai TKDN EKa Nuri Consortium yang tercantum 

dalam penawaran untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan Harga 
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Evaluasi Akhir (HEA) dan akan mengenakan penalty terhadap 

ketidakbenaran Nilai TKDN Eka Nuri Consortium tersebut;--------------- 

15.2.26 Pada butir 14 halaman 3 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan 

dinyatakan: ------------------------------------------------------------------------ 

“14.  Tanggal 1 Februari 2006, setelah dilakukan verifikasi 
perhitungan TKDN diperoleh hasil sebagai berikut: --------------- 

 

No Perusahaan 
Harga 

Penawaran 
(US $) 

TKDN 
(%) 

Harga Setelah 
Preferensi 

Kandungan 
Lokal 
(US $) 

Ranking 

1. PT Eka Nuri 73,696,172.88 56,03 69,228,348.35 I 
2. PT Cipta  

Pembina 
Pengangkutan
Industries 

78,908,093.00 51.29 75,985,096.18 II 

3. PT Cipta 
Krida Bahari 

83,911,513.98 62,14 80,174,848.32 III 

“Atas kesalahan perhitungan TKDN Eka Nuri Consortium dikenakan 
sanksi harus memenuhi nilai kandungan local sebesar nilai yang 
diajukan ditambah 10 % menjadi 96,05%” ---------------------------------- 
Catatan: Nilai TKDN yang diajukan PT CPPI dan PT CKB tidak 
diverifikasi. Seandainya terhadap nilai TKDN dari PT. CPPI juga 
dilakukan verifikasi, maka sangat mungkin juga terjadi koreksi atas 
nilai TKDN yang diajukannya. ------------------------------------------------- 
 

15.2.27 Dari fakta tersebut di atas, ditangkap pengertian bahwa seakan-akan 

hasil verifikasi sebagaimana disebutkan di atas dikeluarkan oleh Ditjen 

Migas pada tanggal 1 Februari 2007, padahal fakta yang sebenarnya 

adalah tidak demikian. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa hasil 

verifikasi dari Direktorat Migas mengenai TKDN Eka Nuri Consortium 

tersebut dikeluarkan oleh Ditjen Migas dan dikirimkan kepada Ketua 

Panitia Lelang BP Berau Ltd. pada tanggal 11 Januari 2006 dan bukan 

pada tanggal 1 Februari 2005 (Vide: Surat Dirjen Migas kepada Ketua 

Panitia Lelang BP Indonesia No. 506/29.05/DMB/2006 tanggal 11 

Januari 2006 tentang hasil verifikasi TKDN Eka Nuri - Bukti Terlapor 

II-21); ------------------------------------------------------------------------------ 

15.2.28 Butir 16, halaman 4, Laporan Hasil Tim Pemeriksa Lanjutan 

dinyatakan: ------------------------------------------------------------------------ 

“16. Tanggal 1 Februari 2006, BP Berau, Ltd. menawarkan kontrak 
(LoA) sebesar $ 500.000 pada PT Eka Nuri pada untuk 
beberapa pekerjaan awal dengan alasan waktu yang mendesak; 

 
15.2.29 Bahwa BP Berau Ltd. telah mengajukan usulan pemenang tender 

kepada BPMIGAS pada tanggal 20 Desember 2005 dan berdasarkan 

PTK 007 (Vide: Pasal 10 ayat 4 halaman 47 Buku Kedua PTK 007  – 

(Bukti Terlapor II-4k)), apabila BPMIGAS tidak memberikan 
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jawaban/tanggapan terhadap usulan pemenang tersebut baik itu berupa 

penolakan ataupun persetujuan, maka BP Berau Ltd. dapat 

melaksanakan pengadaan ini. Ternyata hingga 20 (dua puluh) hari kerja 

tersebut dilampaui, BPMIGAS belum juga memberikan jawabannya 

mengenai usulan BP Berau Ltd. Tersebut; ------------------------------------  

15.2.30 Berdasarkan ketentuan PTK 007, BP Berau Ltd. dapat melanjutkan 

proses pengadaan ini. Oleh karena itu agar keterlambatan BPMIGAS 

dalam memberikan persetujuan tersebut tidak mengakibatkan kerugian 

yang bertambah besar kepada BP Berau Ltd., maka pada tanggal 27 

Januari 2006, BP Berau Ltd. kemudian menandatangani Letter of 

Agreement (Bukti Terlapor II-22) dengan Eka Nuri Consortium hanya 

untuk pekerjaan awal (preliminary work). Letter of Agreement ini 

berlaku sejak tanggal 27 Januari 2006 hingga 28 Februari 2006. Perlu 

diketahui bahwa penandatangan Letter of Agreement ini bukanlah 

berarti menyerahkan seluruh pekerjaan yang ditawarkan dalam tender 

No. DCU-0064A kepada Eka Nuri Consortium. Pekerjaan dalam Letter 

of Agreement ini hanyalah pekerjaan awal yang dimaksudkan untuk 

mengurangi beban kerugian yang harus ditanggung oleh BP Berau Ltd. 

sebagai akibat dari keterlambatan BPMIGAS dalam memberikan 

persetujuannya, yang pada akhirnya juga akan berdampak signifikan 

pada kerugian Negara Republik Indonesia; ----------------------------------- 

15.2.31 BP Berau Ltd. terus menunggu persetujuan dari BPMIGAS walaupun 

persetujuan tersebut telah lampau waktu. Dalam tahap penantian 

tersebut, BP Berau Ltd. menanyakan kembali usulan pemenang tersebut 

melalui surat BP Berau Ltd. kepada Deputi Umum BPMIGAS No. 

0145/BPMIGAS/PSCM/2/2006 tanggal 24 Februari 2006 (Bukti 

Terlapor II-23). Terhadap surat BP Berau Ltd. tersebut, BPMIGAS 

belum juga memberikan tanggapannya atas usulan pemenang tender No. 

DCU-0064A atas nama Eka Nuri Consortium. Setelah sekian lama telah 

melakukan penantian, hingga pada tanggal 26 April 2006, BPMIGAS 

baru memberikan tanggapannya atas usulan pemenang tersebut; ----------  

15.3 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP 

ANALISA MENGENAI TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI 

(“TKDN”) EKA NURI CONSORTIUM YANG DIKEMUKAKAN PADA 

HALAMAN 5 DARI LAPORAN PEMERIKSAAN LANJUTAN; ------------------- 

15.3.1 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, butir 1.2 dan 

1.3, halaman 5, menyatakan:---------------------------------------------------- 
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“1.2  Pertimbangan BP Berau, Ltd. melakukan hal tersebut adalah 
bahwa hasil verifikasi TKDN tidak akan berpengaruh terhadap 
urutan peringkat pemenang, dalam hal ini peringkat Eka Nuri 
Consortium sebagai urutan pertama.” --------------------------------- 

“1.3  Pertimbangan tersebut tidak dapat diterima karena meskipun 
hasil verifikasi TKDN tidak akan berpengaruh terhadap urutan 
pemenang namun akan sangat mempengaruhi BPMIGAS dalam 
mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak usulan 
pemenang lelang dari BP Berau Ltd. Dalam hal nilai TKDN Eka 
Nuri Consortium terkoreksi menjadi sangat rendah atau secara 
ekstrem menjadi tidak ada kandungan dalam negerinya sama 
sekali, tentunya BPMIGAS akan mempertimbangkan hal tersebut 
dalam memberikan persetujuannya, serendah apa pun nilai 
penawaran yang diajukan.” --------------------------------------------- 

15.3.2 PTK 007 telah mengatur masalah TKDN dengan cukup baik dan 

lengkap. Menurut Pasal 5, halaman 96, buku II PTK 007, semua 

kontraktor diberi kesempatan yang sama untuk melakukan penilaian 

TKDN penawarannya dengan prinsip Self Assessment, namun 

perhitungannya tetap mengikuti ketentuan TKDN yang dikeluarkan 

instansi terkait (PTK 007, halaman 96, Buku II). BP Berau Ltd. secara 

jelas memberikan petunjuk mengenai TKDN seperti tertulis pada 

Instruction to Bidder Tahap 2, Section 2, artikel F “Indonesian Local 

Content”.  Angka TKDN yang dimasukkan harus mengacu pada 

peraturan MIGAS dan BP Berau Ltd. bisa meminta agar verifikasi bisa 

dilakukan, apabila diperlukan; -------------------------------------------------- 

15.3.3 Pasal 5 halaman 96 dan 97 Buku Kedua PTK 007 yang menyatakan: ---- 

“Peserta pengadaan melakukan penilaian TKDN dengan prinsip self 
assessment dan perhitungannya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan 
oleh instansi terkait. Apabila sudah mempunyai sertifikasi TKDN yang 
ditandaskan oleh instansi terkait maka pernyataan tersebut bersifat 
final. Peserta pengadaan bertanggung jawab penuh atas kebenaran 
pernyataan nilai TKDN yang dinyatakannya. Panitia/Pejabat 
Pengadaan tidak bertanggung jawab atas pernyataan TKDN tersebut 
dan akan menggunakannya sebagai dasar evaluasi pengadaan” --------- 

15.3.4 Berdasarkan ketentuan di atas, juga dapat dilihat bahwa BP Berau Ltd. 

tidak bertanggung jawab atas pernyataan nilai TKDN dan oleh karena 

itu sangat tidak tepat dan tidak adil untuk mempersalahkan BP Berau 

Ltd. sehubungan dengan terjadinya perbedaan nilai TKDN tersebut; ----- 

15.3.5 Di dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau 

kekuranghati-hatian kontraktor dalam melakukan perhitungan TKDN, 

PTK 007 telah mengatur mekanisme verifikasi dan penalti. Buku II 

PTK 007, Bagian A, Pasal 8, halaman 97 dan Bagian D, halaman 101-

102, mengatur masalah penalti bukan diskualifikasi - yaitu didalam 

perhitungan HEA yang menggunakan nilai TKDN yang terkoreksi. 

Nilai TKDN penalti yang dipakai dalam kontrak – jika menang lelang - 
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adalah nilai TKDN usulan lelang kontraktor ditambah 10%. Penalti 

finansial akan dihitung pada akhir kontrak berdasarkan selisih besaran 

HEA yang dihitung berdasarkan pencapaian aktual TKDN dan nilai 

TKDN penalti; -------------------------------------------------------------------- 

15.3.6 Pasal 8 halaman 97 Buku Kedua PTK 007 menyatakan:-------------------- 

“Bilamana ada keberatan tentang TKDN, Panitia/Pejabat Pengadaan 
memintakan verifikasi dari instansi terkait. Hasil verifikasi oleh instansi 
terkait bersifat final, bukan merupakan post bidding dan akan 
mempengaruhi evaluasi pengadaan dalam hal:------------------------------ 
a. Hasil verifikasi TKDN sama atau lebih besar dari pernyataan pada 

penawaran peserta pengadaan.…; ---------------------------------------- 
b. Hasil verifikasi TKDN lebih kecil daripada pernyataan pada 

penawaran peserta pengadaan, maka TKDN hasil verifikasi tersebut 
menjadi dasar evaluasi. Namun bilamana peserta pengadaan 
tersebut menjadi pemenang, maka nilai TKDN yang dicantumkan 
dalam kontrak adalah nilai TKDN pada penawaran peserta 
pengadaan tersebut ditambah 10% (sepuluh persen) dengan 
maksimum TKDN 100% (seratus persen). Ketentuan mengenai hal 
tersebut dicantumkan pada dokumen pengadaan;----------------------- 

15.3.7 Sesuai dengan Pasal 8 PTK 007, halaman 97, Buku II, BP dapat 

melakukan verifikasi atas pengajuan TKDN kontraktor jika diperlukan. 

Hal ini bisa disebabkan oleh karena adanya protes dari peserta lelang 

atau jika HEA dan pemenang lelang sangat dipengaruhi oleh nilai 

TKDN. BP Berau Ltd. mengajukan verifikasi atas nilai TKDN Eka Nuri 

Consortium untuk memastikan keakuratan perhitungan nilai TKDN 

(sebagaimana yang dicurigai oleh PT CPPI). Namun berdasarkan hasil 

lelang yang ada, setelah BP Berau Ltd. melakukan simulasi perhitungan 

HEA terhadap harga penawaran terendah Eka Nuri Consortium, jika 

TKDN Eka Nuri Consortium dianggap NOL, nilai HEA nya masih tetap 

lebih rendah dibanding nilai penawaran terendah kedua yaitu penawaran 

dari CPPI Consortium;----------------------------------------------------------- 

15.3.8 Perlu kami tegaskan bahwa meskipun PTK 007 sangat menganjurkan 

pemakaian produk dalam negeri, namun PTK 007 sama sekali tidak 

mengatur nilai minimal TKDN yang harus ada di dalam kontrak. 

Sehingga, berdasarkan PTK 007, BPMIGAS tidak memiliki 

kewenangan untuk menolak usulan pemenang dengan alasan nilai 

TKDN yang diusulkan rendah; ------------------------------------------------- 

15.3.9 Sebagai penjelasan tambahan dapat kami sampaikan beberapa catatan 

sbb: --------------------------------------------------------------------------------- 

15.3.9.1 Untuk catatan, hasil verifikasi MIGAS menunjukkan bahwa 

angka TKDN Eka Nuri Consortium yang dimasukkan pada 

saat penawaran (yaitu sebesar 86.05%) lebih tinggi 
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dibandingkan hasil verifikasi TKDN yang dilakukan MIGAS 

(yaitu menjadi sebesar 56.03%). Sesuai dengan PTK 007, BP 

Berau Ltd. menerapkan penalti TKDN terhadap Eka Nuri 

Consortium dengan cara menambahkan nilai TKDN Eka 

Nuri Consortium di dalam kontrak sebesar 10%. Sehingga 

nilai TKDN Eka Nuri Consortium yang tertulis di dalam 

kontrak menjadi sebesar 96.05% (Nilai TKDN yang diajukan 

oleh Eka Nuri Consortium tadinya hanya sebesar 86.05%). 

Jika pencapaian nilai TKDN sebenarnya/aktual pada akhir 

kontrak hanya sebesar nilai TKDN hasil verifikasi MIGAS, 

maka Eka Nuri Consortium berpotensi untuk membayar 

penalti sekitar US$ 1,9 juta. Untuk menjamin pembayaran 

penalty oleh Eka Nuri Consortium sebagai akibat 

kegagalannya dalam mencapai Nilai TKDN, BP Berau Ltd. 

telah mendapatkan jaminan tambahan dari Eka Nuri 

Consortium berupa TKDN Bond senilai US$ 1,960,715.00; -- 

15.3.9.2 Hasil verifikasi yang pernah dilakukan dalam tender-tender 

lain menunjukan bahwa tidak ada satupun dari nilai TKDN 

yang diusulkan oleh peserta tender (yang mengunakan 

metode ‘self-assessment’) yang hasilnya persis sama dengan 

verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen MIGAS. Fakta-fakta 

menunjukan bahwa hasil verifikasi TKDN yang dilakukan 

oleh Ditjen MIGAS umumnya selalu lebih rendah dari nilai 

TKDN yang diajukan oleh peserta tender. Kami 

berkeyakinan bahwa apabila terhadap nilai TKDN  CPPI 

Consortium juga dilakukan verifikasi, hasil verifikasi nilai 

TKDN Ditjen Migas hampir dapat dipastikan akan berbeda 

dengan hasil perhitungan TKDN CPPI Consortium; ----------- 

15.3.9.3 Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami ingin 

menggarisbawahi bahwa PTK 007 telah mengatur secara 

jelas ketentuan menyangkut TKDN berikut sanksi yang 

diakibatkan dari ketidakakuratan perhitungan nilai TKDN. 

Semua peserta tender sangat memahami konsekuensinya jika 

mereka menyampaikan nilai TKDN hasil penilaian sendiri 

yang tidak akurat; --------------------------------------------------- 

15.3.9.4 Dalam proses tender Integrated Shorebase Management and 

Logistics Services ini, kami mengajukan usulan pemenang 
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lelang kepada BPMIGAS - tanpa menunggu hasil akhir atas 

verifikasi yang dilakukan oleh MIGAS - karena berdasarkan 

hasil simulasi yang kami lakukan  berdasarkan asumsi 

TKDN Eka Nuri Consortium adalah Nol (0) atau dengan 

kata lain dianggap sama sekali tidak memiliki kandungan 

lokal, susunan pemenang tender tidak berubah. Dengan 

demikian, kami berkeyakinan bahwa hasil verifikasi TKDN 

ini sudah bisa dipastikan tidak akan mengubah urutan 

pemenang lelang. Oleh karena itu pula, verifikasi nilai 

TKDN tidak dilakukan atas nilai TKDN CPPI Consortium 

dan CKB Consortium; ---------------------------------------------- 

15.3.9.5 Hasil verifikasi nilai TKDN menjadi relevan hanya untuk 

menentukan ada tidaknya penalti TKDN bagi Eka Nuri 

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

15.3.9.6 Karena langkah yang diambil oleh BP Berau Ltd. ini sesuai 

dengan ketentuan PTK 007, maka mengenai TKDN ini tidak 

pernah menjadi salah satu yang menjadi pembahasan 

BPMIGAS setelah BP Berau Ltd. menyampaikan laporan 

kepada BPMIGAS mengenai TKDN yang diajukan oleh Eka 

Nuri Consortium;----------------------------------------------------  

15.3.9.7 Sebagai bukti komitmen BP Berau Ltd. untuk mentaati dan 

menjalankan ketentuan yang berlaku, maka sebagai 

konsekuensi adanya koreksi atas nilai TKDN, maka BP 

Berau Ltd. menetapkan penalti TKDN Eka Nuri Consortium 

dengan cara menambahkan nilai TKDN Eka Nuri 

Consortium di dalam kontrak sebesar 10%. Untuk 

memastikan bahwa Eka Nuri Consortium membayar penalti 

pada akhir kontrak jika tidak dapat mencapai nilai TKDN 

yang tercantum dalam kontrak, BP Berau Ltd. telah meminta 

dan Eka Nuri Consortium telah menyerahkan Jaminan atas 

TKDN;----------------------------------------------------------------  

15.3.9.8 Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa 

masalah perbedaan antara nilai TKDN yang didasarkan pada 

Self-Assessment  Eka Nuri Consortium dengan hasil 

verifikasi MIGAS, sesuai PTK adalah untuk perhitungan 

HEA dan penalti – dan  bukan menjadi salah satu hal yang 

dipertimbangkan oleh BPMIGAS di dalam memberikan 
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persetujuan pemenang lelang, sehingga mengenai perbedaan 

nilai TKDN ini tidak mungkin dapat mempengaruhi 

BPMIGAS didalam mengambil keputusannya. Dengan 

demikian, kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan yang 

menyatakan bahwa hasil verifikasi nilai TKDN akan 

mempengaruhi BPMIGAS di dalam menentukan pemenang 

tender adalah keliru, sehingga menjadi tidak terbukti; --------- 

15.3.9.9 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, 

butir 1.4, halaman 5 menyatakan: --------------------------------- 

“1.4.  Selain itu, tindakan tersebut juga tidak mencerminkan 
fairness terhadap para peserta tender lainnya karena 
BP Berau Ltd telah mendahului dan mengabaikan hasil 
verifikasi TKDN yang merupakan salah satu pokok 
sanggahan dari salah satu peserta tender” --------------- 

15.3.9.10 Di bawah ini adalah tanggapan kami terhadap Analisa Tim 

Pemeriksa Lanjutan KPPU tersebut di atas; --------------------- 

15.3.9.11 Berdasarkan berbagai kriteria yang disyaratkan ternyata Eka 

Nuri Consortium yang harus dinyatakan sebagai pemenang 

tender. Oleh karena itu usulan BP Berau Ltd. mengenai 

pemenang tender tanpa menunggu hasil verifikasi nilai 

TKDN dari Departemen Teknis tidak dapat dikategorikan 

sebagai suatu ketidakadilan karena:------------------------------- 

15.3.9.11.1 Berdasarkan hasil lelang yang ada, setelah BP 

Berau Ltd. melakukan simulasi perhitungan 

HEA terhadap harga penawaran terendah Eka 

Nuri Consortium, dengan asumsi TKDN Eka 

Nuri Consoritum dianggap NOL, nilai HEA nya 

masih tetap lebih rendah dibanding nilai 

penawaran terendah kedua yaitu penawaran dari 

Consortium CPPI Consortium;---------------------  

15.3.9.11.2 Perbedaan Nilai TKDN yang diajukan oleh Eka 

Nuri Consortium dengan hasil verifikasi yang 

dilakukan oleh Ditjen MIGAS sama sekali tidak 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mendiskualifikasi Eka Nuri Consortium; --------- 

15.3.9.11.3 Hasil verifikasi nilai TKDN menjadi relevan 

hanya untuk menentukan ada tidaknya penalti 

TKDN bagi Eka Nuri Consortium. Hal ini tidak 

relevan untuk menentukan pemenang lelang. 
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Sanksi berupa penalty akan diberikan dalam hal 

nilai TKDN peserta lelang lebih tinggi dari pada 

nilai TKDN hasil verifikasi Ditjen Migas;-------- 

15.3.9.11.4 Hasil verifikasi yang pernah dilakukan dalam 

tender-tender lain menunjukan bahwa tidak ada 

satupun dari nilai TKDN yang diusulkan oleh 

peserta tender (yang mengunakan metode ‘self-

assessment’) yang hasilnya persis sama dengan 

verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen MIGAS. 

Fakta-fakta menunjukan bahwa hasil verifikasi 

TKDN yang dilakukan oleh Ditjen MIGAS 

umumnya selalu lebih rendah dari nilai TKDN 

yang diajukan oleh peserta tender;----------------- 

15.3.9.12 Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa usulan BP 

Berau Ltd. mengenai Eka Nuri Consortium sebagai 

pemenang tender tanpa menunggu hasil verifikasi nilai 

TKDN dari Departemen Teknis tidak dapat dikategorikan 

sebagai suatu ketidakadilan karena tindakan tersebut 

dilakukan sesuai dengan PTK 007; ------------------------------- 

15.3.9.13 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, 

butir 1.5, halaman 5 menyatakan: --------------------------------- 

“Hasil verifikasi TKDN yang dilakukan menunjukkan bahwa 
TKDN Eka Nuri Consortium hanya sebesar 56,03%, 30,02 
poin di bawah TKDN yang diajukan oleh Eka Nuri 
Consortium pada saat penawaran sebesar 86,05%. 
Sedangkan kedua peserta tender lain yang juga diverifikasi 
tidak mengalami perubahan TKDN sama sekali. Diskrepansi 
TKDN Eka Nuri Consortium yang sangat jauh mencapai 
30,02% memperlihatkan adanya upaya Eka Nuri Consortium 
untuk merekayasa tawaran pekerjaannya guna menjadi 
pemenang dalam tender ini”.-------------------------------------- 

15.3.9.14 Di bawah ini adalah tanggapan kami terhadap Analisa Tim 

Pemeriksa Lanjutan KPPU tersebut di atas: --------------------- 

15.3.9.14.1 Pertama-tama perlu kami informasikan dan 

sekaligus klarifikasi bahwa TKDN dari kedua 

peserta tender yang lain tidak diverifikasi 

sebagaimana halnya TKDN Eka Nuri 

Consortium sehingga dapat dipastikan bahwa 

nilai TKDN dari CPPI Consortium akan 

berbeda dengan nilai TKDN verifikasi Ditjen 
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Migas. Mengingat fakta dan bahwa nilai TKDN 

bukanlah penentu keberhasilan atau kegagalan 

peserta tender, maka sangat tidak logis jika Eka 

Nuri Consortium melakukan rekayasa nilai 

TKDN untuk memenangkan tender tersebut. 

Disamping itu, masalah diskrepansi nilai TKDN 

telah diantisipasi oleh PTK 007 dengan 

menentukan penalty 10% tambahan nilai 

TKDN. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut di 

bawah ini; --------------------------------------------- 

15.3.9.14.2 Mengenai diskrepansi nilai TKDN Eka Nuri 

Consortium yang mencapai 30,02%, hal ini pun 

telah diberlakukan Pasal Pasal 8 b halaman 97 

Buku Kedua PTK 007 (Bukti Terlapor II-4g) 

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

“Bilamana ada keberatan tentang TKDN, 
Panitia/Pejabat Pengadaan memintakan 
verifikasi dari instansi terkait. Hasil verifikasi 
oleh instansi terkait bersifat final…. Dan akan 
mempengaruhi evaluasi pengadaan dalam hal: 
Hasil verifikasi TKDN lebih kecil dari pada 
pernyataan pada penawaran peserta 
pengadaan, maka TKDN hasil verifikasi 
tersebut menjadi dasar evaluasi. Namun 
bilamana peserta pengadaan tersebut menjadi 
pemenang, maka nilai TKDN yang dicantumkan 
dalam kontrak adalah nilai TKDN pada 
penawaran peserta pengadaan tersebut 
ditambah 10% (sepuluh persen) dengan 
maksimum TKDN 100% (seratus persen).” ------ 

15.3.9.14.3 Sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai 

dengan PTK 007, BP Berau Ltd. menerapkan 

penalti TKDN terhadap Eka Nuri Consortium 

dengan cara menambahkan nilai TKDN Eka 

Nuri Consortium di dalam kontrak sebesar 10%. 

Sehingga nilai TKDN Eka Nuri Consortium 

yang tertulis di dalam kontrak menjadi sebesar 

96.05% (Nilai TKDN yang diajukan oleh Eka 

Nuri Consortium tadinya hanya sebesar 

86.05%). Jika pencapaian nilai TKDN 

sebenarnya/actual pada akhir kontrak hanya 

sebesar nilai TKDN hasil verifikasi MIGAS, 
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maka Eka Nuri Consortium berpotensi untuk 

membayar penalty sekitar US$ 1,9 juta. Untuk 

menjamin pembayaran penalty oleh Eka Nuri 

Consortium sebagai akibat kegagalannya dalam 

mencapai Nilai TKDN, BP telah mendapatkan 

jaminan tambahan dari Eka Nuri Consortium 

berupa TKDN Bond senilai US$ 1,960,715.00; - 

15.3.9.15 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, 

butir 1.6, halaman 5 menyatakan: --------------------------------- 

“Upaya tersebut kemudian dilengkapi dengan pengusulan 
Eka Nuri Consortium sebagai pemenang oleh BP Berau, Ltd. 
kepada BP MIGAS meskipun verifikasi TKDN belum selesai 
dilaksanakan. Rangkaian tindakan-tindakan tersebut 
menunjukkan adanya pengaturan BP Berau, Ltd. untuk 
memenangkan Eka Nuri Consortium dalam tender ini” ------- 

15.3.9.16 Tanggapan terhadap pemasalahan ini pada dasarnya sudah di 

jelaskan di atas. Namun demikian, perlu kami tegaskan 

kembali bahwa meskipun PTK 007 sangat menganjurkan 

pemakaian produk dalam negeri, namun PTK 007 sama 

sekali tidak mengatur nilai minimal TKDN yang harus ada di 

dalam kontrak. Sehingga, berdasarkan PTK 007, BPMIGAS 

tidak memiliki kewenangan untuk menolak usulan pemenang 

dengan alasan nilai TKDN yang diusulkan rendah; ------------  

15.4 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP 

ANALISA  MENGENAI PERIZINAN PELABUHAN EKA NURI 

CONSORTIUM YANG DIKEMUKAKAN PADA LAPORAN PEMERIKSAAN 

LANJUTAN; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai tanggapan terhadap analisa mengenai 

perizinan pelabuhan Eka Nuri Consortium yang dikemukakan oleh Tim 

Pemeriksaan Lanjutan dalam Laporannya, terlebih dahulu kami akan menguraikan 

mengenai ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pemanfaatan pelabuhan 

khusus dan/atau dermaga untuk kepentingan sendiri;------------------------------------ 

15.4.1 PEMANFAATAN PELABUHAN KHUSUS DAN/ATAU DERMAGA 

UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BERDASARKAN 

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI 

BIDANG KEPELABUHANAN;----------------------------------------------- 

15.4.1.1 Bahwa pada butir 2.2.9 halaman 8 Analisa Tim Pemeriksa 

Lanjutan KPPU, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan: ------- 
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“Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pelabuhan, tidak ditemukan dasar untuk 
menerbitkan Izin Rekomendasi Kegiatan Operasi DUKS. 
Sehingga secara formal PT Bangun Adyabahan Perkasa 
menjalankan kegiatan usaha pelabuhan tanpa perizinan 
yang sah.”------------------------------------------------------------ 
Terkait dengan hal ini, kami berpendapat bahwa penggunaan 

Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) oleh PT 

Bangun Adyabahan Perkasa untuk kepentingan pihak ketiga 

Eka Nuri Consortium telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------ 

15.4.1.2 Bahwa ketentuan perundang-undangan Indonesia mengenai 

kepelabuhanan telah memberikan pengertian dan pengaturan 

mengenai pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk 

Kepentingan Sendiri (“DUKS”). Hal ini dapat dilihat pada 

Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001 

tentang Kepelabuhanan (“PP No.69/2001”) menyatakan: ----- 

“pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna 
menunjang kegiatan tertentu.” ------------------------------------ 

15.4.1.3 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 huruf c jo Pasal 3 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus (“Kepmenhub 

No.KM 55”), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pemanfaatan pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri 

adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik 

penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, 

hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya, yaitu 

pertambangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, 

perikanan, pariwisata atau bidang usaha lain yang 

membutuhkan fasilitas pelabuhan; -------------------------------- 

15.4.1.4 Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kepmenhub No.KM 

55 dan Pasal 52 ayat (1) PP No. 69/2001, lokasi pelabuhan 

khusus berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah 

lingkungan kepentingan pelabuhan umum; ---------------------- 

15.4.1.5 Pasal 1 butir 7 Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 54 

tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

(“Kepmenhub No. KM 54/2002”) memberikan pengertian 

DUKS sebagai: ------------------------------------------------------ 

“dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam 
Daerah Lingkungan Kerja dan/atau Daerah Lingkungan 
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Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan 
dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang 
kegiatan tertentu.” -------------------------------------------------- 

15.4.1.6 Selanjutnya Pasal 35 jo. 39 Kepmenhub No. KM 54/2002 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan 

sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau 

turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa 

bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha 

pokoknya, yaitu pertambangan, perindustrian, pertanian, 

kehutanan, perikanan, pariwisata atau bidang usaha lain yang 

membutuhkan fasilitas pelabuhan; -------------------------------- 

15.4.1.7 Berdasarkan hal ini jelas bahwa pemanfaatan untuk 

kepentingan sendiri baik pada pelabuhan khusus maupun 

pada DUKS adalah sama dan hal yang membedakan 

pengertian pelabuhan khusus dengan DUKS hanyalah 

mengenai lokasinya; ------------------------------------------------ 

15.4.1.8 Bahwa, terkait dengan penggunaan pelabuhan khusus diluar 

kepentingan sendiri, Pasal 60 ayat (1) dan (2) PP No. 

69/2001 menyatakan bahwa pelabuhan khusus hanya dapat 

digunakan untuk hal-hal tertentu diluar kepentingan sendiri 

dengan ijin Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing;------------------------- 

15.4.1.9 Selanjutnya, Pasal 39 jo Pasal 40 Kepmenhub No. KM 

54/2002 menyatakan bahwa selain bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan sendiri DUKS dapat juga dimanfaatkan untuk 

kepentingan pihak ketiga. Hal ini dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan pihak penyelenggara pelabuhan laut dan 

dituankan dalam bentuk kerjasama dengan prinsip saling 

menguntungkan; ----------------------------------------------------- 

15.4.1.10 Dalam hal pemanfaatan DUKS diluar dari kegiatan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Kepmenhub No. 

KM 54/2002 maka berdasarkan Pasal 43 Kepmenhub No. 

KM 54/2002 akan diberlakukan tarif jasa kepelabuhanan 

yang berlaku di pelabuhan umum, yaitu 100% (seratus 

persen) tarif jasa labuh, jasa tambat dan dermaga, dimana 

50% (limapuluh persen) dari pendapatan tersebut dibagi 

antara pengelola pelabuhan umum dan pengelola DUKS. 

Kemudian, berdasarkan Pasal 45 Kepmenhub No. KM 
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54/2002, jika DUKS digunakan untuk melakukan bongkar 

muat barang umum atas persetujuan penyelenggara 

pelabuhan umum dikenakan tarif jasa jasa labuh, jasa tambat 

dan dermaga, dimana pendapatan tersebut menjadi 

pendapatan pengelola pelabuhan umum dengan 

menyerahkan sebagian dari pendapatan tersebut kepada 

pengelola DUKS sesuai kesepakatan; ---------------------------- 

15.4.1.11 Bahwa, berdasarkan Pasal 46 Kepmenhub No. KM 54/2002, 

pengelola DUKS memiliki kewajiban untuk:-------------------- 

15.4.1.11.1 mentaati peraturan yang berlaku terhadap 

pelayaran; --------------------------------------------- 

15.4.1.11.2 mentaati peraturan yang berlaku terhadap usaha 

pokok pengelola DUKS; ----------------------------  

15.4.1.11.3 bertanggung jawab atas dampak yang 

ditimbulkan; ------------------------------------------  

15.4.1.11.4 melengkapi penampungan limbah; dan -----------  

15.4.1.11.5 melaporkan kegiatan operasional DUKS kepada 

Gubernur atau Bupati/Walikota; ------------------- 

15.4.1.12 Pasal 47 Kepmenhub No. KM 54/2002 memberikan sanksi 

peringatan secara patut bagi pengelola DUKS yang tidak 

dapat memenuhi ketentuan Pasal 45 Kepmenhub No. KM 

54/2002, dan bila pengelola DUKS tetap melanggarnya maka 

operasi DUKS tersebut akan dilarang; --------------------------- 

15.4.1.13 Dengan demikian, pemanfaatan DUKS untuk kepentingan 

pihak ketiga sebagaimana telah dilaksanakan oleh PT 

Bangun Adyabahan Perkasa untuk kepentingan Eka Nuri 

Consortium telah memiliki dasar hukum sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku di bidang 

kepelabuhanan di Indonesia;---------------------------------------  

15.4.1.14 Selanjutnya, hal yang patut menjadi perhatian adalah bahwa 

sanksi yang berupa penghentian operasi DUKS berdasarkan 

ketentuan kepelabuhanan lebih dititikberatkan bagi 

pelanggaran atas ketentuan peraturan yang berlaku atas 

keselamatan pelayaran serta ketentuan-ketentuan umum yang 

lainnya dan bukan diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan 

dermaga dan/atau pelabuhan diluar kepentingan sendiri; ------ 
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15.5 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP 

ANALISA  MENGENAI PERIZINAN PELABUHAN EKA NURI 

CONSORTIUM YANG DIKEMUKAKAN PADA HALAMAN 5 DAN 6 DARI 

LAPORAN PEMERIKSAAN LANJUTAN; --------------------------------------------- 

15.5.1 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, butir 2.1.4 

terkait dengan Perizinan Pelabuhan Eka Nuri Consortium, halaman 6 

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

“2.1.4  Untuk menyelenggarakan kegiatan pelabuhan baik pelabuhan 
umum maupun khusus, maka diperlukan perizinan yang terdiri 
atas: --------------------------------------------------------------------- 
2.1.4.1 Izin lokasi, ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggungjawab di bidang pelayaran, setelah 
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 
terhadap keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota; ---------------- 

2.1.4.2 Izin pembangunan, ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pelayaran untuk 
pelabuhan internasional hub, internasional, dan 
nasional; Gubernur untuk pelabuhan regional; dan 
Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal; ---------------- 

2.1.4.3 Izin pengoperasian, ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pelayaran untuk 
pelabuhan internasional hub, internasional, dan 
nasional; Gubernur untuk pelabuhan regional; dan 
Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal” --------------- 

15.5.2 Selanjutnya dalam butir 2.2.1, halaman 6 dari Analisa Tim Pemeriksa 

Lanjutan KPPU, disebutkan: ---------------------------------------------------- 

2.1.4.4 “2.2.1Salah satu persyaratan di dalam Section 2 Special 
Instructions to Bidders Part B Technical Proposal 
Requirements and Criteria huruf 3.2 tentang Pass/Fail System 
– General Requirement pada angka 5 dinyatakan bahwa: ------ 

“Bidders has to submit evidence that can demonstrate it has 
the abilities to provide the following services for the 
performance of the contract. Compulsory facilities and 
qualification at point of MOB/Demob in Batam and Jakarta 
are as follows: (1) Bonded Area Permit, (2) warehouse and 
storage system, (3) Open yard with dunnage and racks for 
material, equipment and OCTG/Tubular goods storage, (4) 
Jetty/Port Facilities, bungkering facilities and port licenses, 
(5) lifting, handling, and transport equipment, rental and 
posses, (6) Administration Offices, (7) CIQP Services, (8) 
Stevedoring, Cargodoring and Custom Clearance Permits, 
Licenses and Registration, (9) Comprehensive Inventory 
System.” ----------------------------------------------------------------  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah adalah: ---------------------------------------------------- 
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“Peserta tender harus mengajukan bukti yang dapat 
memperlihatkan bahwa peserta tender memiliki kemampuan 
untuk memberikan pelayanan-pelayanan sebagai berikut dan 
menyatakan bahwa jika diberikan kontrak ini, peserta tender 
setuju untuk memberikan pelayanan-pelayanan ini untuk 
melaksanakan kontrak. Fasilitas dan kualifikasi yang 
diwajibkan pada point Mob/Demos di Batam dan Jakarta 
adalah sebagai berikut: (1) Ijin Kawasan Berikat, (2) Sistem 
Gudang dan Penyimpanan, (3) halaman terbuka dengan 
penutup (dunnage) dan Jaring (racks) untuk bahan, peralatan, 
dan OCTG/penyimpanan barang pipa, (4) Fasilitas 
Dermaka/Pelabuhan, fasilitas pengisian bahan baker 
(bunkering) dan ijin pelabuhan, (5) peralatan angkat, 
penanganan dan transport dengan sewa atau milik, (6) Kantor 
Administrasi, (7) Layanan CIQP dan (8) Bongkar muat 
pelabuhan (Stevedoring), muatan barang pelabuhan 
(Cargodoring) dan surat ijin pabean, lisensi dan pendaftaran, 
(9) Sistem inventaris yang menyeluruh.” -------------------------- 

15.5.3 Selanjutnya pada butir 2.2.2, halaman 7 Analisa Tim Pemeriksa 

Lanjutan KPPU, Tim Pemeriksa Lanjutan memberikan kesimpulan dan 

pemahaman yang tidak benar atau tidak sesuai, yakni dengan 

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

“Bahwa persyaratan izin pelabuhan di dalam persyaratan tersebut 
merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta tender. 
Ketiadaan izin pelabuhan tersebut akan menyebabkan peserta tender 
gugur dalam evaluasi administrasi dan teknis.” ----------------------------- 

15.5.4 Menurut pemahaman kami, hasil analisa Tim Pemeriksa Lanjutan 

sebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan tanpa memahami secara 

sempurna akan hal yang sesungguhnya diminta oleh BP Berau Ltd. 

kepada para Bidders, terkait dengan Section 2 Special Instructions to 

Bidders Part B Technical Proposal Requirements and Criteria huruf 3.2 

tentang Pass/Fail System – General Requirement pada angka 5, 

sebagaimana disebutkan di atas;------------------------------------------------ 

15.5.5 Bagaimanapun, dokumen lelang tidak mensyaratkan dan tidak 

dimaksudkan untuk mensyaratkan bahwa peserta lelang harus sudah 

memiliki perijinan untuk melaksanakan jasa Logistic and Freight 

Forwarding pada saat mengajukan penawaran dalam lelang tahap 1. Hal 

ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:---------  

15.5.5.1 Jasa Logistic and Freight Forwarding, dimana ijin 

kepelabuhanan diperlukan, hanya merupakan bagian kecil 

(kurang dari 7%) dari keseluruhan ruang lingkup pekerjaan 

berdasarkan Kontrak (hal ini akan diuraikan secara lebih 

terperinci pada tabel dibawah ini) sedangkan bagian terbesar 
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dari ruang lingkup pekerjaan (lebih dari 93%) tidak 

memerlukan ijin kepelabuhanan;---------------------------------- 

15.5.5.2 Pelaksanaan atas jasa Logistic and Freight Forwarding dapat 

dilaksanakan dipelabuhan manapun di Jakarta atau Batam 

tergantung dari kesiapan kontraktor untuk melaksanakan jasa 

kepelabuhanan tersebut; -------------------------------------------- 

15.5.5.3 Dalam hal peserta lelang belum memiliki perijinan jasa 

kepelabuhanan, peserta lelang mempunyai waktu yang cukup 

untuk memperoleh perijinan yang diperlukan karena 

pelaksanaan jasa kepelabuhanan masih cukup lama; ----------- 

15.5.6 Oleh karena itu, tentunya bukanlah merupakan keputusan bisnis yang 

dapat dipertanggungjawabkan apabila BP Berau Ltd. mensyaratkan agar 

peserta lelang telah memiliki perijinan jasa kepelabuhanan pada saat 

memasukkan penawaran pada lelang tahap 1 (satu) yang menentukan 

pass atau fail dari peserta lelang karena hal tersebut tidak mencerminkan 

bobot dari keseluruhan ruang lingkup dari pekerjaan berdasarkan 

Kontrak DCU-0064A. Disamping itu, perlu kami tegaskan bahwa 

dimasukannya perizinan pelabuhan sebagai salah satu syarat pass/fail 

harus dibaca sebagai upaya BP Berau Ltd. untuk bisa memperoleh 

gambaran akan kemampuan perusahaan untuk memberikan jasa. 

Kemampuan Eka Nuri Consortium memberikan jasa jelas terlihat 

dengan dimilikinya ijin sementara dan pada saat lelang dilaksanakan 

Eka Nuri Consortium  sedang memberikan jasa yang sama kepada 3 

perusahaan lain. Jadi persyaratan ijin tersebut bukan berarti ijin 

permanen, mengingat yang ditenderkan adalah jasa dan bukan ijin itu 

sendiri. Selanjutnya fakta membuktikan bahwa PT Bangun Adhyabahan 

Perkasa pada saat ini telah memperoleh izin operasi. Hal ini jelas-jelas 

mengkonfirmasikan legitimasi aktifitas kepelabuhanan perusahaan 

tersebut yang telah dilakukan berdasarkan ijin sementara; ----------------- 

15.5.7 Dalam rangka evaluasi mengenai kemampuan peserta lelang 

melaksanakan jasa kepelabuhanan, BP Berau Ltd. hanya meminta 

peserta lelang untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung bahwa 

peserta lelang tersebut dapat menjalankan jasa kepelabuhanan pada saat 

pelaksanaan Kontrak. Eka Nuri Consortium dapat menunjukkan bukti-

bukti  pendukung tersebut pada saat evaluasi lelang tahap 1, begitu pula 

CKB Consortium yang secara kebetulan mengajukan pelabuhan yang 

sama di Batam, yaitu pelabuhan milik PT Bangun Adyabahan Perkasa; - 
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15.5.8 Adapun penjelasan lebih lanjut dari jawaban kami diatas adalah sebagai 

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

15.5.8.1 Latar Belakang;------------------------------------------------------ 

Ruang lingkup pekerjaan berdasarkan Kontrak DCU-0064A 

terdiri dari 11 jenis jasa, yaitu: ------------------------------------ 

Persentase Jenis Jasa Terhadap Keseluruhan Nilai Pekerjaan 
No. Jenis Jasa  Persentase+ 

1. Marine Services (Penyediaan beberapa kapal di lokasi pekerjaan di Papua) 52.06% 

2. Personnel & Mobile Equipment (Penyediaan Personalia, Alat Angkut dan Alat Berat) 16.66% 

3. Mobilization & Demobilization (Mobilisasi & Demobilisasi) 9.19% 

4. Logistic and Freight Forwarding (Logistik dan Pengurusan Kargo)* 6.64% 

5. Camp & Catering (Camp & Katering) 3.96% 

6. Consumables (Barang Habis Pakai) contoh: kayu, PPE, palet  3.24% 

7. Machine Shop (Bengkel Mesin) 3.14% 

8. Shorebase Management (Manajemen Pangkalan Darat) 2.95% 

9. Tubular Inspection (Inspeksi Pipa) 1.79% 

10. Oil Spill Equipment & Services (Peralatan dan Jasa Tumpahan Minyak)  0.26% 

11. Waste Management (Pengelolaan Limbah) 0.11% 
 

* Perijinan Jasa Kepelabuhan dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan jasa Logistik dan 

Pengurusan Kargo 
+ Persentase dibuat berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) untuk masing-masing 

jasa terkait (Lampiran C1). 

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, Logistic and Freight 

Forwarding, yang apabila pelaksanaan pekerjaannya 

dilakukan oleh kontraktor sendiri dan oleh karenanya 

memerlukan perijinan kepelabuhanan, hanya mewakili 

6.64% dari keseluruhan total perkiraan nilai Kontrak. 

Disamping itu, karena Kontrak ini merupakan kontrak 

penyediaan jasa, maka kontraktor dapat pula bekerja sama 

atau menggunakan pelabuhan pihak ketiga untuk 

melaksanakan jasa Logistic and Freight Forwarding sehingga 

sangatlah tidak tepat, tidak wajar dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi bisnis apabila perijinan 

kepelabuhanan ini dibaca sebagai hal yang menentukan lolos 

atau tidaknya peserta lelang untuk mengikuti pelelangan 

tahap 2; ---------------------------------------------------------------  

15.5.8.2 Proses Evaluasi yang berhubungan dengan Perijinan 

Pelabuhan ------------------------------------------------------------  
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Pada dokumen lelang tahap 1 - Instruction to Bidders 

halaman 18 (Section 2, artikel 3.2. Pass/Fail Requirement, 

item no.5) BP Berau Ltd. meminta pernyataan dan bukti 

yang mendukung bahwa jika peserta lelang ditunjuk sebagai 

pemenang, maka peserta lelang tersebut dapat menjalankan 

semua jasa yang dibutuhkan, termasuk memenuhi 

persyaratan yang berlaku. Sesuai dengan pertimbangan 

diatas, tidak ada satu pernyataan pun dalam dokumen lelang 

yang menyatakan bahwa ijin kepelabuhanan sudah harus 

dimiliki pada saat memasukkan dokumen penawaran tahap 1 

(dokumen persyaratan administrasi dan teknis); ---------------- 

Disamping pertimbangan bisnis diatas, hal-hal pendukung 

yang menjadi dasar BP Berau Ltd. untuk meluluskan Eka 

Nuri Consortium dan CKB Consortium untuk pelabuhan 

Batam (kedua konsorsium ini mengajukan pelabuhan yang 

sama – milik PT Bangun Adyabahan Perkasa) adalah:--------- 

15.5.8.2.1 Fasilitas pelabuhan telah memiliki Ijin Dermaga 

Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dari 

Kepala Kantor Pelabuhan Batam; -----------------  

15.5.8.2.2 Surat dari Dirjen Perhubungan Laut kepada 

Menteri Perhubungan yang secara jelas 

menyebutkan bahwa pelabuhan PT Bangun 

Adyabahan Perkasa di Batam sedang dalam 

proses mendapatkan ijin pelabuhan khusus dari 

Departemen Perhubungan;-------------------------- 

15.5.8.2.3 Pelabuhan ini telah beroperasi lebih dari satu 

tahun dan mendukung operasi pangkalan darat 

bagi perusahaan migas antara lain Kufpec, Star 

Energy dan Premier; --------------------------------- 

Disamping itu, Eka Nuri Consortium juga melampirkan ijin 

dari Departemen Perhubungan untuk pelabuhan yang mereka 

usulkan di daerah Jakarta; ------------------------------------------  

15.5.8.3 Perijinan adalah bagian dari pelaksanaan Kontrak; ------------  

Dalam konteks kebutuhan BP Berau Ltd. akan produk jasa 

pada Kontrak DCU0064A, perijinan merupakan tanggung 

jawab penyedia jasa sebagai bagian dari pelaksanaan 

Kontrak dan BP Berau Ltd. akan memastikan bahwa 
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perijinan telah dipenuhi pada saat pekerjaan akan dimulai. 

Apabila penyedia jasa tidak dapat memenuhi ketentuan 

dalam Kontrak (termasuk masalah perijinan) maka BP Berau 

Ltd. berhak untuk meminta kontraktor memenuhi 

kewajibannya melalui pihak ketiga atau BP Berau Ltd. akan 

menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan 

tersebut atas biaya kontraktor; ------------------------------------- 

Evaluasi yang dilakukan terhadap kelengkapan perijinan 

kepelabuhanan semata-mata hanya untuk memberikan 

indikasi bahwa peserta lelang memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan jasa yang dimaksud, yaitu jasa Logistic and 

Freight Forwarding; ------------------------------------------------ 

Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam 

dokumen lelang sebagai berikut: ---------------------------------- 

15.5.8.3.1 Exhibit A Miscellaneous Information, Article 

24.2, Contract for Integrated Shorebase 

Management and Logisitics Services for 

Tangguh Drilling Project Between BP Berau 

Ltd. And Eka Nuri Consortium item Nomor 

24.2 (Bukti Terlapor II-9b) menyebutkan secara 

spesifik bahwa kontraktor harus memiliki 

semua ijin, lisensi dan persetujuan yang 

diperlukan dari pihak yang berwenang untuk 

pelaksanaan pekerjaan;------------------------------ 

15.5.8.3.2 Exhibit D ”Contractor’s Equipment and 

Personnel” halaman 1 item no.1.7 Contract for 

Integrated Shorebase Management and 

Logisitics Services for Tangguh Drilling Project 

Between BP Berau Ltd. And Eka Nuri 

Consortium (Bukti Terlapor II-9c) menyebutkan 

bahwa dalam masa kontrak dan pelaksanaan 

pekerjaan, apabila kontraktor tidak bisa 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BP 

Berau Ltd., maka BP Berau Ltd. berhak 

melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan 

sumber lain tanpa mengurangi kualitas; ---------- 
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15.5.8.3.3 Exhibit E ”Compensation and Payment” 

halaman 6 item no.11.4 ”inability to supply” 

Contract for Integrated Shorebase Management 

and Logisitics Services for Tangguh Drilling 

Project Between BP Berau Ltd. And Eka Nuri 

Consortium (Bukti Terlapor II-9d) menyatakan 

bahwa apabila kontraktor tidak bisa atau gagal 

mensuplai peralatan atau personil sesuai 

kontrak, maka BP Berau Ltd. berhak 

mendapatkannya dari penyedia lain atas biaya 

kontraktor termasuk jika ada perbedaan harga; -- 

15.5.9 Bagaimanapun isi dari angka 5, Instruction to Bidders ini secara jelas 

dinyatakan bahwa BP Berau Ltd. hanya meminta pernyataan dan bukti 

yang mendukung bahwa jika peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang, 

maka peserta lelang tersebut dapat menjalankan semua jasa yang 

dibutuhkan, termasuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Karena 

tender ini adalah untuk pengadaan jasa maka tidak ada satu pernyataan 

pun dalam dokumen lelang tersebut yang mengharuskan peserta lelang 

menunjukkan ijin kepelabuhanan pada saat memasukkan dokumen 

penawaran tahap 1 (dokumen persyaratan administrasi dan teknis); ------ 

15.5.10 Tujuan lain dari ketentuan tender dengan prinsip penyediaan jasa ini 

adalah untuk membuka persaingan yang sehat seluas-luasnya diantara 

para penyedia jasa sejenis sehingga diharapkan dari persaingan yang 

sehat tersebut tercapai hasil tender yang sehat dan kompetitif;-------------  

15.5.11 Evaluasi yang dilakukan atas dokumen persyaratan administrasi dan 

teknis menunjukkan hasil sebagai berikut: ------------------------------------  

Fasilitas dan Kualifikasi Eka Nuri 
Consortium 

CPPI 
Consortium 

Ijin kawasan berikat Ya Ya 
Sistem pergudangan dan penyimpanan Ya Ya 
Lapangan terbuka lengkap dengan 
penopang dan rak untuk material, peralatan 
dan penyimpanan pipa 

Ya Ya 

Fasilitas dermaga, fasilitas bunkering dan 
ijin pelabuhan 

Ya 
Note: 
  Perijinan Jetty 
Jakarta 
Lengkap 
  Perijinan Jetty 
Batam sedang 
dalam proses 

Ya 
Note: 
  Perijinan Jetty 
Jakarta 
Lengkap 
 Perijinan Jetty 
Batam sedang 
dalam proses 

Alat untuk pengangkatan, penanganan dan 
transportasi, sewa maupun milik sendiri 

Ya Ya 

Kantor administrasi Ya Ya 
Jasa CIQP Ya Ya 
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Bongkar muat, cargodoring dan ijin custom 
clearance, Perijinan dan Registrasi 

Ya Ya 

Sistem Persedian yang komprehensif Ya Ya 
Dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, Eka Nuri Consortium 

memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Tender ini dan dengan 

demikian dinyatakan lulus untuk kriteria penilaian Halaman 18, Item 

3.2. No.5; -------------------------------------------------------------------------- 

15.5.12 Selanjutnya, sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh BP Berau Ltd. 

kepada Tim Pemeriksa KPPU, terdapat Surat dari Departemen 

Perhubungan yang menyatakan bahwa PT. Bangun Adyhabahan 

Perkasa sedang dalam perijinan. Surat dari Direktur Jendral 

Perhubungan Laut No. PP.72/12/1-05, tertanggal 21 Oktober 2005 

(Bukti Terlapor II-25) menunjukkan bahwa pelabuhan yang dikelola 

oleh PT. Bangun Adhyabahan Perkasa termasuk dalam kategori “pelsus 

yang sudah mengajukan, tetapi persyaratan belum lengkap”; -------------- 

15.5.13 Kemudian, dalam Exhibit A Miscellaneous Information, halaman 10 

item no. 7, Jaminan kontraktor (Contractor Warranty), Contract for 

Integrated Shorebase Management and Logisitics Services for Tangguh 

Drilling Project Between BP Berau Ltd. And Eka Nuri Consortium 

dokumen Kontrak ini terdapat Pasal 7 “Jaminan Kontraktor” (Bukti 

Terlapor II-9e) yang menyebutkan bahwa:------------------------------------ 

“… KONTRAKTOR menjamin bahwa Pekerjaan … (ii) sesuai dengan 
standar professional secara umum dan, manakala berlaku, standar 
yang dikenakan oleh hukum untuk jasa-jasa yang sebanding atau 
serupa …” ------------------------------------------------------------------------- 

15.5.14 Selain itu, Exhibit D, I “CONTRACTOR’s Equipment”, Point 1 

“General” Sub Point 1.7 (Bukti Terlapor II-9c) menyatakan bahwa:------ 

“During the course of this Contract and performance of the Work, 
should CONTRACTOR be unable to meet COMPANY’s equipment and 
Work requirements, then it is the responsibility of CONTRACTOR to 
make up the deficiency in supply from alternate source (e.g. competitive 
vendor), with the stipulation that the quality of products supplied is not 
reduced and the price is not increased.” -------------------------------------- 

15.5.15 Hal tersebut menegaskan bahwa adalah kewajiban Kontraktor untuk 

memastikan bahwa Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, termasuk dalam bagian Pekerjaan freight 

forwarding service, dan jika Kontraktor tidak bisa memenuhinya, maka 

ia bisa menggantinya dari sumber lain tanpa meningkatkan harga atau 

menurunkan kualitas; ------------------------------------------------------------ 

15.5.16 Dalam pasal yang lain, yaitu Pasal 24.2 tersebut di atas juga disebutkan 

secara spesifik bahwa KONTRAKTOR harus memiliki semua ijin, 

lisensi dan persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang 
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untuk pelaksanaan pekerjaan. Pasal ini menyebutkan bahwa perijinan 

tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan, bukan untuk 

memasukkan penawaran. Dengan demikian pada saat pelaksanaan 

lelang, pada dasarnya peserta lelang tidak diharuskan sudah mempunyai 

ijin, lisensi dan persetujuan lainnya, melainkan cukup hanya 

memperlihatkan bukti-bukti atas adanya kemampuan untuk 

mendapatkan ijin-ijin tersebut; ------------------------------------------------- 

15.5.17 Dalam dokumen Exhibit D ”Contractor’s Equipment and Personnel” 

halaman 1 item no.1.7 ini menyebutkan bahwa selama Jangka Waktu 

Kontrak dan sepanjang pelaksanaan Pekerjaan, apabila kontraktor tidak 

bisa memenuhi persyaratan BP Berau Ltd., maka adalah tanggung 

jawab kontraktor untuk memenuhi persyaratan tersebut dari sumber 

alternatif dengan ketentuan kualitas yang tidak berkurang dan harga 

yang tidak boleh naik.Pasal ini mendukung prinsip bahwa Kontrak ini 

adalah Kontrak penyediaan jasa dimana BP Berau Ltd. hanya 

membutuhkan hasil akhir dari jasa tersebut sedangkan hal-hal rinci 

mengenai pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa tersebut (yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan), termasuk mengenai perijinan 

apa yang harus dimiliki, merupakan tanggung jawab dari Kontraktor 

tanpa dapat dibebankan kepada BP Berau Ltd., baik tanggung jawab 

maupun penambahan biaya-nya; ----------------------------------------------- 

15.5.18 Khusus untuk masalah perijinan, telah ada Persyaratan dan Ketentuan 

Umum Kontrak (General Terms and Condition) yaitu Pasal 24.2 dimana 

disebutkan secara spesifik bahwa KONTRAKTOR harus memiliki 

semua ijin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan dari pihak yang 

berwenang untuk pelaksanaan pekerjaan. Pasal ini menyebutkan bahwa 

perijinan tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan, bukan 

untuk memasukkan penawaran; ------------------------------------------------  

15.5.19 Selanjutnya, terkait dengan alasan-alasan terkait dengan justifikasi 

penggunaan Pelabuhan Umum Kabil dalam Kontrak PT. Citra Tubindo, 

terdapat dokumen BP Berau Ltd. Internal Correspondence tertanggal 18 

Oktober 2006 (Bukti Terlapor II-26) menjelaskan bahwa: ----------------- 

15.5.9.1 Pengangkutan OCTG ke pelabuhan PT. Bangun Adhyabahan 

Perkasa menimbulkan resiko yang tidak perlu atas OCTG 

yang diangkut karena perjalanan akan menempuh jarak 30 

kilometer melalui jalan yang sibuk dengan kualitas jalan 

yang kurang baik; --------------------------------------------------- 
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15.5.9.2 Lokasi Pelabuhan Umum Kabil hanya terletak 2 kilometer 

melalui jalan non-umum;------------------------------------------- 

15.5.9.3 Pengangkutan ke Pelabuhan PT. Bangun Adhyabahan 

Perkasa akan menimbulkan gangguan kepada masyarakat di 

Batam karena untuk mengangkut OCTG tersebut diperlukan 

sejumlah truk tertentu dengan rutenya yang akan melalui 

jalan-jalan di Kota Batam ;----------------------------------------- 

15.5.9.4 Pengangkutan ke Pelabuhan PT. Bangun Adhyabahan 

Perkasa juga membutuhkan kegiatan naik turun barang yang 

berkali-kali sehingga menimbulkan resiko kerusakan OCTG 

– chrome dan pipa lapis TSA yang rawan rusak – yang lebih 

besar, dibandingkan jika diangkut ke Pelabuhan Umum 

Kabil; ----------------------------------------------------------------- 

15.5.20 Dari dokumen tersebut dapat terlihat jelas bahwa keputusan untuk 

memindahkan OCTG ke Pelabuhan Umum Kabil adalah semata-mata 

disebabkan alasan keselamatan OCTG serta menghindari gangguan 

terhadap masyarakat Batam pada umumnya, dan bukan karena alasan 

yang lain: --------------------------------------------------------------------------  

15.5.21 Selanjutnya, pelaksanaan dari keputusan ini adalah dengan melakukan 

perubahan dalam Kontrak pengadaan OCTG dengan PT. Citra Tubindo 

Tbk. Hal ini juga dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Dokumen Tender; -------------------------------------------------------- 

15.5.22 Fakta tersebut di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa BP Berau 

Ltd. memiliki alasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa Eka Nuri 

Consortium telah memiliki kemampuan untuk menyediakan jasa-jasa 

ataupun pelayanan-pelayanan sebagaimana dipersyaratkan dalam 

Section 2 Special Instruction to Bidders Part B Technical Proposal 

Requirments and Criteria huruf 3.2 tentang Pass/Fail System – General 

Requirement pada angka 5;------------------------------------------------------ 

15.6 FAKTA DAN URAIAN MENGENAI PERIZINAN PENGOPERASIAN 

PELABUHAN PT BANGUN ADYABAHAN PERKASA (EKA NURI 

CONSORTIUM); ----------------------------------------------------------------------------- 

15.6.1 Sebelum bekerjasama dengan Eka Nuri Consortium, PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa telah memberikan jasa kepelabuhanan kepada 

Premier Oil, Star Energy dan Kuwait Petroleum (Vide: Jawaban dari 

Pertanyaan Nomor 5 dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan 

terhadap Manager dari PT. Bangun Adhyabahan Perkasa tanggal 10 

April 2007). Ketiga perusahaan tersebut menggunakan jasa 
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kepelabuhanan PT. Bangun Adhyabahan Perkasa sejak 2004. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa secara faktual PT. Bangun 

Adhyabahan Perkasa memiliki legitimasi untuk memberikan jasa 

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

15.6.2 Dalam rangka mendapatkan ijin pengoperasian pelabuhan khusus, pada 

tanggal 11 Agustus 2003, PT. Bangun Adhyabahan Perkasa telah 

mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapedalda Kota Batam (Butir 1 e 

dari Surat Dirjen Perhubungan Laut kepada Menteri Perhubungan No. 

PU.60/1/11/DJPL.07 tanggal 22 Februari 2007 – (Bukti Terlapor II-

27)); -------------------------------------------------------------------------------- 

15.6.3 Setelah memenuhi syarat lingkungan yang ditetapkan oleh Bapeldalda, 

pada bulan April 2004 PT. Bangun Adhyabahan Perkasa mendapatkan 

ijin operasi pelabuhan khusus dari Otorita Batam. Selanjutnya untuk 

memperlancar kelangsungan usahanya, perusahaan tersebut mengajukan 

ijin lokasi pelabuhan khusus dan ijin pembangunan pelabuhan khusus 

kepada Walikota Batam. Pada tanggal 17 November 2004, PT. Bangun 

Adhyabahan Perkasa mendapatkan ijin-ijin tersebut dari Walikota 

Batam (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan KPPU terhadap 

Adhyabahan tertanggal 10 April 2007); --------------------------------------- 

15.6.4 Setelah PT. Bangun Adhyabahan Perkasa mendapatkan ijin-ijin tersebut 

di atas, pada bulan September 2005, Eka Nuri Consortium mengikut 

sertakan PT Bangun Adhyabahan Perkasa di dalam Consortiumnya 

untuk mengikuti tender pengadaan jasa yang diadakan oleh BP Berau 

Ltd. Untuk itu, Eka Nuri Consortium telah mengajukan dokumen 

penawaran Tahap I, yakni tahapan evaluasi administrasi dan teknis 

dalam tender No. DCU-0064A (Vide: Bukti Terlapor II-14); -------------- 

15.6.5 Untuk dapat mengoperasikan pelabuhan khusus, PT. Bangun 

Adhyabahan Perkasa memperpanjang ijin pengoperasian yang dimiliki 

dengan mengajukan permohonan ijin rekomendasi DUKS ke Dirjen 

Perhubungan Laut (Hubla) pada tanggal 12 Desember 2005 (Alinea 

pertama Surat Dirjen Hubla No. PU.604/5/08/KPL-BTM-03 tanggal 19 

Desember 2005 – (Bukti Terlapor II-28)); ------------------------------------ 

15.6.6 Pada tanggal 19 Desember 2005 PT. Bangun Adhyabahan Perkasa 

mendapatkan ijin rekomendasi DUKS sementara dari Dirjen Hubla yang 

berlaku sampai tanggal 16 Maret 2006 (Vide: Bukti Terlapor II-28);----- 

15.6.7 Selanjutnya PT. Bangun Adhyabahan Perkasa kembali memperpanjang 

pengoperasian DUKS dengan mengajukan permohonan ijin 

rekomendasi kegiatan operasi DUKS sementara kepada Dirjen Hubla 
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(Surat Dirjen Hubla No. PU.604/02/02/KPL-BTM-06 tanggal 17 Maret 

2006 – (Bukti Terlapor II-29)). Sehubungan dengan itu, berdasarkan 

Surat ini pula, PT. Bangun Adhyabahan Perkasa telah memperoleh ijin 

kegiatan operasi DUKS sementara yang berlaku sampai dengan tanggal 

16 Juni 2006 (Vide: Bukti Terlapor II-29); ----------------------------------- 

15.6.8 Pada bulan Mei 2006, PT. Bangun Adhyabahan Perkasa memperoleh 

ijin operasi pelabuhan khusus dari Gubernur Kepulauan Riau (Vide: 

Jawaban PT. Bangun Adhyabahan Perkasa atas pertanyaan No. 8 di 

dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan KPPU terhadap Adhyabahan 

tanggal 10 April 2007). Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2006 PT. 

Bangun Adhyabahan Perkasa memperoleh ijin lokasi pelabuhan khusus 

dari Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 

No. KP 313 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006 (Bukti Terlapor II-

30); --------------------------------------------------------------------------------- 

15.6.9 Pada tanggal 15 September 2006 PT. Bangun Adhyabahan Perkasa 

kembali mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi 

pengoperasian sementara DUKS kepada Dirjen Hubla (Surat Dirjen 

Hubla No. PU.604/5/01/KPL-BTM-06 tanggal 15 September 2006 – 

(Bukti Terlapor II-31)).  Mengingat Menteri Perhubungan belum 

menerbitkan ijin pelabuhan khusus, Dirjen Hubla telah mengeluarkan 

ijin rekomendasi DUKS sementara untuk PT. Bangun Adhyabahan  

Perkasa yang berlaku sejak tanggal 15 September 2006 hingga 16 

Desember 2006 (Vide: Bukti Terlapor II-31); -------------------------------- 

15.6.10 Pada tanggal 17 November 2006, PT. Bangun Adhyabahan Perkasa 

memperoleh ijin pembangunan pelabuhan khusus dari Menteri 

Perhubungan (Vide: Bukti Terlapor II-32) (Vide: Berita Acara 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 April 2007);------------------------------- 

15.6.11 Pada tanggal 11 Desember 2006, Tim Teknis Kantor Pelabuhan Batam 

telah melakukan peninjauan terhadap pembangunan pelabuhan khusus 

yang dilakukan oleh PT Bangun Adhyabahan Perkasa dan Tim Teknis 

tersebut di atas menyatakan bahwa fasilitas pelabuhan khusus tersebut 

telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan (Vide: Bukti 

Terlapor II-27); ------------------------------------------------------------------- 

15.6.12 Pada tanggal 22 Februari 2007 Dirjen Hubla meminta Menteri 

Perhubungan untuk memberikan ijin pengoperasian Pelsus bagi PT. 

Bangun Adhyabahan Perkasa (Vide: Bukti Terlapor II-27). Akhirnya 

berdasarkan Surat Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Nomor PU.60/1/11/OJPL.07, tanggal 22 Februari 
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2007, PT Bangun Adhyabahan Perkasa mendapatkan Persetujuan 

Pengoperasian Pelabuhan Khusus; --------------------------------------------- 

15.6.13 Berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas 

terlihat bahwa PT. Bangun Adhyabahan Perkasa memiliki legitimasi 

untuk melakukan aktifitas kepelabuhannya, termasuk jasa yang 

diberikannya kepada Eka Nuri Corsortium dan atau BP Berau Ltd. Dalil 

ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisa 

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

15.6.13.1 Berdasarkan Pasal 37 Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KM 54 tahun 2002 (Bukti Terlapor II-32) dapat dilihat 

bahwa apabila sebuah badan usaha telah memenuhi syarat 

untuk memperoleh persetujuan pengelolaan DUKS maka 

persetujuan untuk pengelolaan DUKS akan diberikan oleh 

pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri, Gubernur dan  

Bupati/Walikota (tergantung keperuntukan dermaga 

(internasional, nasional, regional atau lokal). Apabila pihak 

yang berwenang menolak permohonan tersebut, maka pihak 

berwenang tersebut akan memberikan pernyataan penolakan 

serta alasan penolakannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka 

apabila sebuah badan hukum memperoleh persetujuan untuk 

mengelola DUKS, maka badan hukum tersebut dapat 

menjalankan pengelolaan DUKS. Dalam permasalahan ini 

PT. Bangun Adhyabahan Perkasa telah memperoleh ijin 

rekomendasi DUKS sementara dari Dirjen Hubla yang 

berlaku sampai tanggal 16 Maret 2006; -------------------------- 

15.6.13.2 Sehubungan dengan ijin untuk mengelola pelabuhan khusus, 

suatu badan hukum terlebih dahulu wajib memiliki ijin 

pembangunan dan ijin operasi pelabuhan khusus (Pasal 11 

ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 

Tahun 2002 – (Bukti Terlapor II-33a)). Berdasarkan uraian 

sebelumnya, telah dikemukakan bahwa PT. Bangun 

Adhyabahan Perkasa telah memperoleh ijin-ijin tersebut 

pada tanggal 17 November 2004; --------------------------------- 

15.6.13.3 Adapun mengenai  ijin operasi pelabuhan khusus, suatu 

badan hukum harus memenuhi persyaratan yang terdapat 

pada pasal 15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 
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55 tahun 2002 jo pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 69 tahun 2001; -------------------------- 

Pasal 15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 

tahun 2002 (Bukti Terlapor II-33b) menyatakan bahwa untuk 

memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi 

persyaratan: ---------------------------------------------------------- 

15.6.13.3.1 memiliki izin pembangunan pelabuhan khusus 

yang diberikan oleh: --------------------------------- 

(1) Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas 

nama Menteri untuk pelabuhan khusus 

nasional; ---------------------------------------- 

(2) Gubernur untuk pelabuhan regional; ------- 

(3) Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal; --- 

Dalam permasalahan ini PT. Bangun 

Adhyabahan Perkasa telah memperoleh ijin 

pembangunan pelabuhan khusus pada tanggal 

17 November 2004;---------------------------------  

15.6.13.4 Berdasarkan ijin-ijin yang telah diperoleh PT. Bangun 

Adhyabahan Perkasa dalam hal ini (i) ijin rekomendasi 

DUKS sementara dari Dirjen Hubla (ii) ijin operasi 

pelabuhan khusus dari Gubernur Kepulauan Riau dan (iii) 

ijin pembangunan pelabuhan khusus dari Menteri 

Perhubungan, maka terbukti bahwa PT. Bangun Adhyabahan 

Perkasa memiliki legitimasi untuk melakukan aktifitas 

kepelabuhannya, termasuk jasa kepelabuhanan yang 

diberikannya kepada Eka Nuri Corsortium dan atau BP 

Berau Ltd; ------------------------------------------------------------ 

15.7 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP 

ANALISA TIM PEMERIKSAAN LANJUTAN TERKAIT DENGAN 

PERMASALAHAN KOMUNIKASI INTERNAL BPMIGAS DIKAITKAN 

DENGAN SURAT PERSETUJUAN BPMIGAS; --------------------------------------- 

15.7.1 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, butir 2.2.10 

sampai dengan 2.2.12 menyatakan sebagai berikut: ------------------------- 

“2.2.10  Hal ini juga diperkuat oleh komunikasi internal BP MIGAS 
yaitu dari Kepala Dinas Litigasi dan Agraria kepada Deputi 
Umum dan dari Kepala Dinas Perkapalan dan Maritim yang 
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membahas mengenai perizinan PT. Bangun Adyabahan 
Perkasa pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bangun 
Adyabahan Perkasa tidak memenuhi persyaratan yang 
dimaksud dengan Pass/Fail System – General Requirement 
yang dikeluarkan oleh BP Berau Ltd.------------------------------- 

2.2.11 Surat Persetujuan BP MIGAS No R-08/BP00000/2006-S1 
tanggal 26 April 2006 mengenai usulan pemenang dari BP 
Berau, Ltd. secara tegas mensyaratkan (pada angka 5) bahwa 
semua perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang 
berlaku harus sudah diperoleh oleh kontraktor. Ketentuan 
tersebut adalah ketentuan khusus yang tidak pernah 
dicantumkan oleh BP MIGAS dalam persetujuan-persetujuan 
pemenang tender lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara 
tidak langsung BP MIGAS mengakui bahwa Eka Nuri 
Consortium belum memenuhi semua persyaratan perizinan, 
dalam hal ini izin pelabuhan khusus. -------------------------------  

2.2.12 Persyaratan pada angka 5 surat persetujuan BP MIGAS 
tersebut secara jelas harus dicantumkan juga dalam surat 
pemberitahuan pemenang kepada Kontraktor namun dalam 
hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh BP Berau, Ltd. 
sebagaimana diterangkan dalam surat dari BP MIGAS No 
121/BPD1000/2007/S0 tanggal 18 April 2007 kepada KPPU.” 

15.7.2 Hasil analisa dari Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut di atas jelas tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan 

fakta-fakta serta alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah 

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

15.7.3 Bahwa pada dasarnya seluruh dokumen ataupun komunikasi internal 

BPMIGAS sudah barang tentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar serta 

alasan pembenar untuk menyatakan bahwa BP Berau Ltd. telah 

melakukan pelanggaran dalam rangka menentukan Eka Nuri 

Consortium selaku pemenang dalam tender No.DCU-0064A yang 

dilaksanakan oleh BP Berau Ltd;-----------------------------------------------  

15.7.4 Sebagaimana dipersyaratkan dalam PTK 007, persetujuan dari 

BPMIGAS merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam hal 

menentukan pemenang dari tender. Perlu Kami sampaikan di sini bahwa 

bagaimanapun juga, dokumen yang dapat dijadikan sebagai pegangan 

oleh BP Berau Ltd. adalah dokumen yang dikeluarkan oleh BPMIGAS 

sebagai suatu institusi, yakni dalam hal ini Surat Kepala BPMIGAS No. 

R-08/BP00000/2006-S1 tentang Usulan Penetapan Pemegang 

Pengadaan Jasa “Integrated Shorebase Management and Logistic 

Services” untuk Proyek Pemboran Tangguh No. DCU-0064A (“Surat 

Persetujuan BPMIGAS”), yang merupakan surat persetujuan dari 

BPMIGAS untuk menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang 

lelang; ------------------------------------------------------------------------------ 

15.7.5 Surat Persetujuan BPMIGAS menunjukkan bahwa:------------------------- 
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15.7.5.1 BPMIGAS tidak keberatan atas penetapan pemenang kepada 

Eka Nuri Consortium (paragraph pembukaan); ----------------- 

15.7.5.2 BPMIGAS sepakat bahwa masalah perijinan dibutuhkan 

sebelum pelaksanaan pekerjaan, dan bukan pada saat 

memasukkan penawaran (butir ke-5) yang sejalan dengan 

prinsip bahwa Kontrak DCU-0064A ini adalah kontrak 

penyediaan jasa dimana tanggung jawab perijinan serta 

akibat yang timbul dari perijinan tersebut adalah tanggung 

jawab dari Kontraktor. Sehubungan dengan itu, perlu 

ditegaskan kembali oleh BP Berau Ltd. bahwa semua ijin 

tidak  harus dilengkapi pada awal atau saat memasukan 

penawaran, namun demikian setiap jasa yang diberikan harus 

dilaksanakan dengan persyaratan ijin yang benar; -------------- 

15.7.5.3 Ketentuan dalam persetujuan BPMIGAS ini, yakni mengenai 

jika adanya tuntutan hukum dari pihak manapun maka akan 

menjadi kewajiban Kontraktor KKS, adalah ketentuan yang 

selalu muncul dalam setiap persetujuan BPMIGAS; -----------  

15.7.6 Selanjutnya, Buku kesatu Ketentuan Umum Rantai Suplai Bab III butir 

A.2.a PTK 007 (Bukti Terlapor II-4h) menyatakan bahwa: ---------------- 

“Kontraktor KKS dalam Tahap Produksi: ------------------------------------ 
……..Tahap kegiatan pengadaan barang/jasa bukan proyek (non 
project) yang disatukan (bundled) dan proyek (project) berikut harus 
mendapatkan persetujuan BPMIGAS: ----------------------------------------- 
1. Rencana pengadaan….. ----------------------------------------------------- 
2. Penetapan pemenang pengadaan dengan nilai per paket pengadaan 

lebih besar dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 
atau lebih besar dari US$ 5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika 
Serikat); ----------------------------------------------------------------------- 

15.7.7 Kemudian, pada halaman 47 butir 11 Buku kedua PTK 007 (Bukti 

Terlapor II-4i) menyatakan bahwa yang melakukan pengumuman atas 

ditetapkannya pemenang dalam tender pengadaan jasa adalah Panitia 

Pengadaan: ------------------------------------------------------------------------ 

“11.  Pengumuman Pemenang Pelelangan ----------------------------------- 
Keputusan tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan 
oleh panitia kepada para peserta melalui papan pengumuman 
Kontraktor KKS atau diberitahukan kepada peserta pelelangan 
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya 
keputusan tersebut” [ dalam hal ini dari BPMIGAS] ---------------- 

Pemberitahuan kepada CPPI Consortium dilakukan oleh BP Berau 

Ltd. pada tanggal 26 April 2006. Demikian pula pemberitahuan 

kepada Eka Nuri Consortium juga dilakukan pada hari yang sama; ---- 
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15.7.8 Bahwa kami tidak sependapat serta menolak Analisa yang disampaikan 

oleh Tim Pemeriksaan Lanjutan, pada butir 3.3, 3.4, 3.5, halaman 9, 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan bahwa:----------- 

“3.3  Pertimbangan BP Berau, Ltd. untuk mengantisipasi keterlambatan 
pekerjaan tidak dapat diterima karena pada saat itu Eka Nuri 
Consortium belum tentu memperoleh persetujuan sebagai 
pemenang oleh BPMIGAS. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa 
BP Berau Ltd. sejak dari awal telah menginginkan Eka Nuri 
Consortium menjadi pemenang tender.” ------------------------------- 

3.4  Bahwa LoA sebesar US$ 500.000 akan menjadi resiko BP Berau 
Ltd. sendiri seandainya pengeluaran tersebut menjadi non cost-
recovery, tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunjuk 
sendiri kontraktor dalam melakukan pekerjaan awal sebelum 
adanya persetujuan pemenang tender dari BPMIGAS.--------------- 

3.5  Meskipun dalam prakteknya kemudian Eka Nuri Consortium tidak 
menggunakan dana LoA, namun hal tersebut tidak dapat 
menghilangkan fakta bahwa BP Berau Ltd. memang 
menginginkan Eka Nuri Consortium untuk menjadi pemenang 
dalam tender ini.” --------------------------------------------------------- 

15.7.9 Perlu kami uraikan mengenai latar belakang fakta sehingga 

ditandatanganinya LoA, yakni sebagai berikut: ------------------------------ 

15.7.9.1 Proses pemasukan dokumen dalam tender No. DCU-0064A 

telah ditutup pada tanggal 6 Desember 2005 yaitu ditandai 

dengan ditandatanganinya Commercial Bid Opening 

Summary oleh CPPI Consortium, Eka Nuri Consortium dan 

CKB Consortium. Berdasarkan Instruction to Bidders dan 

PTK 007 serta karena mengedepankan asas fairness dalam 

tender ini, maka untuk selanjutnya Bidders dilarang untuk 

mengajukan dokumen apapun. Akan tetapi setelah melihat 

harga penawaran PT Eka Nuri yang lebih kecil daripada 

miliknya, CPPI  Consortium kemudian mengajukan 

keberatan pada tanggal 8 Desember 2005;----------------------- 

15.7.9.2 Pasal 10 f halaman 46 Buku Kedua PTK 007 (Bukti Terlapor 

II-4j) menyatakan:--------------------------------------------------- 

“f) Panitia/Pejabat Pengadaan membuat laporan kepada 
Pejabat Yang berwenang mengambil keputusan penetapan 
pemenang pelelangan. Laporan tersebut disertai usulan 
calon pemenang pelelangan, BAHP serta penjelasan 
tambahan yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan 
untuk mengambil keputusan.” 
Berdasarkan ketentuan PTK 007 tersebut di atas, pada 

tanggal 15 Desember 2006 BP Berau Ltd. melalui suratnya 

No. 0887/BPMIGAS/PSCM/12/2005, melaporkan proses 

tender No. DCU-0064A dengan memberikan usulan 
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pemenang kepada BPMIGAS. Hal ini dilaksanakan oleh BP 

Berau Ltd. sebagai bentuk kewajiban berdasarkan PTK 007;- 

15.7.9.3 Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 halaman 47 Buku Kedua PTK 

007 (Bukti Terlapor II-4k):----------------------------------------- 

“BPMIGAS harus sudah menyampaikan persetujuan atau 
penolakannya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
penerimaan dokumen secara lengkap seperti pada butir (2) 
di atas. ….. ----------------------------------------------------------- 
Kontraktor KKS dapat melanjutkan proses pengadaan 
apabila setelah 20 (dua puluh) hari kerja BPMIGAS tidak 
memberikan jawaban.”--------------------------------------------- 
Dari ketentuan tersebut di atas, BPMIGAS mempunyai 

kewajiban untuk menyampaikan persetujuannya atau 

penolakannya dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) 

hari. Apabila setelah lewat waktu 20 (dua puluh) hari 

tersebut BPMIGAS tidak memberikan jawaban, maka sesuai 

dengan ketentuan PTK 007, BP Berau Ltd. dapat 

melanjutkan proses pengadaan ini. Ternyata hingga batasan 

waktu 20 (dua puluh) hari tersebut BPMIGAS belum 

memberikan jawabannya atas usulan BP Berau Ltd; -----------  

Perlu kami sampaikan bahwa setiap tahapan dalam proses 

pengadaan barang/jasa di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi harus dipenuhi sesuai dengan jadwal 

yang disepakati bersama. Tidak hanya Ketentuan PTK 007 

yang mengatur demikian tetapi jadwal-jadwal pengadaan 

serta jadwal eksplorasi maupun eksploitasi harus dapat 

dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Apabila satu jadwal pekerjaan tidak dipenuhi dengan baik 

maka hal ini mempengaruhi jadwal pekerjaan yang lain pula. 

Sehingga dapat dibayangkan keterlambatan-keterlambatan 

akan menimbulkan kerugian yang luar biasa besarnya. Telah 

diuraikan pula di atas bahwa keterlambatan pengadaan ini 

akan menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian 

pengeboran Tangguh. BP Berau Ltd. harus menanggung 

kewajiban untuk membayar biaya sewa satu menara bor 

(drilling rig) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar 

Amerika) atau USD 400.000 (empat ratus ribu dollar 

Amerika) jika termasuk operasi pendukung lainnya. BP 

Berau Ltd. dan Negara Republik Indonesia harus membayar 
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penalty yang sangat besar jumlahnya kepada kontraktor EPC 

kilang LNG. Keterlambatan pengiriman gas juga akan 

menimbulkan kewajiban bagi BP Berau Ltd. untuk untuk 

membeli LNG di ‘spot-market’ dengan harga yang lebih 

mahal sehingga kerugian dapat diperkirakan mencapai USD 

4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu dollar Amerika) dan 

masih banyak kerugian lainnya; -----------------------------------  

Bahwa Dr. Ir. Kardaya Warnika selaku Kepala BPMIGAS 

dan juga disaksikan oleh Alan Frederik selaku Kepala Divisi 

Hukum BPMIGAS telah menyatakan bahwa waktu memang 

sangat mendesak. Proyek ini harus dapat diselesaikan pada 

tahun 2008. Apabila terjadi keterlambatan BP Berau Ltd. 

akan dikenakan penalty sebesar USD 4,8 Juta/minggu/kargo 

dan hal ini akan mempengaruih cost recovery (Vide: Risalah 

Pertemuan antara Tim Pemeriksa KPPU dengan Tim 

BPMIGAS tanggal 14 Maret 2007); ------------------------------ 

Walaupun setelah lewat waktu 20 (dua puluh) hari tersebut 

di atas, ternyata BP Berau Ltd. masih tetap menunggu 

jawaban dari BPMIGAS. Pada tanggal 23 Desember 2005, 

BP Berau Ltd. dengan itikad baik telah menanyakan kembali 

mengenai laporan dan usulan pemenang kepada BPMIGAS, 

akan tetapi BPMIGAS tidak juga menjawab laporan dan 

usulan BP Berau Ltd. tersebut; ------------------------------------ 

Bahwa berdasarkan penilaian yang diatur dalam ITB dan 

PTK 007, Eka Nuri Consortium mendapatkan nilai paling 

tinggi dari ketiga bidders, oleh karena itu Eka Nuri 

Consortium dianggap mampu dan kemudian diusulkan 

sebagai pemenang kepada BPMIGAS; --------------------------- 

Bahwa untuk menghindari kerugian yang bertambah besar 

yang dapat diderita oleh BP Berau Ltd., maka pada tanggal 

27 Januari 2006 BP Berau Ltd. menandatangani LoA dengan 

nilai USD 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika). 

Sehubungan dengan itu, perlu disampaikan bahwa BP Berau 

mengeluarkan komitmen kontrak dalam bentuk LoA yang 

jumlahnya masih dalam batas wewenang Kontraktor 

Production Sharing (PSC) dengan resiko di pihak BP Berau 

Ltd. sendiri jika usulannya tidak disetujui;----------------------- 
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15.7.10 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dilihat bahwa: -------------  

15.7.10.1 BP Berau Ltd. telah melaksanakan tender No. DCU-0064A 

sesuai dengan ITB dan PTK 007; --------------------------------- 

15.7.10.2 Pengadaan jasa ini harus dilaksanakan sesuai jadwal yang 

ditentukan.  Apabila terdapat keterlambatan atas satu bagian 

dari proyek ini maka hal ini akan mengakibatkan 

terlambatnya bagian yang lain yang pada akhirnya akan 

membuat jadwal pengeboran Tangguh menjadi terlambat 

pula; ------------------------------------------------------------------- 

15.7.10.3 BP Berau Ltd. telah mengajukan laporan dan usulan 

pemenang sesuai dengan jadwal yang ditentukan kepada 

BPMIGAS, akan tetapi BPMIGAS terlambat menjawab 

laporan dan usulan yang telah diajukan oleh BP Berau Ltd. 

dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian-kerugian yang 

sangat besar bukan hanya bagi BP Berau Ltd. akan tetapi 

juga Negara Republik Indonesia;---------------------------------- 

15.7.10.4 Agar pekerjaan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi BP Berau Ltd. 

dan Negara Republik Indonesia, maka BP Berau Ltd. 

menandatangani LoA dengan Eka Nuri Consortium hanya 

untuk preliminary work. Apabila nantinya, BPMIGAS tidak 

memenangkan Eka Nuri Consortium, maka biaya untuk 

preliminary work tersebut tidak akan dimintakan menjadi 

cost recovery yang harus diganti oleh Negara Indonesia. 

Artinya, BP Berau Ltd. akan menanggung sendiri biaya LoA 

yang harus dibayarkan kepada Eka Nuri Consortium; --------- 

15.7.11 Berdasarkan fakta serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, 

jelas terbukti bahwa Analisa Tim Pemeriksaan Lanjutan dalam 

Laporannya sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak 

didasarkan pada ketentuan tender yang telah disepakati oleh bidders, 

yakni dalam hal ini adalah Intruction to Bidders dan PTK 007. Jika 

seandainya Tim Pemeriksaan Lanjutan memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam PTK 007 serta dalam Instruction to 

Bidders, maka sudah sepatutnyalah Tim Pemeriksaan Lanjutan 

menyadari adanya kewajiban dari BPMIGAS untuk memberikan 

tanggapan berupa persetujuan ataupun tidak menyetujui usul dari BP 

Berau Ltd. untuk menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang 
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tender DCU-0064A dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (4), Buku Kedua PTK 007;  

15.7.12 Namun pada faktanya, walaupun jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja 

tersebut telah terlewati, BPMIGAS sama sekali belum mengeluarkan 

persetujuannya, sehingga berdasarkan ketentuan PTK 007, hal tersebut 

memberikan kewenangan kepada BP Berau Ltd. untuk melanjutkan 

proses pengadaan. Fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh 

Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam memberikan analisa sebagaimana 

dituangkan dalam Laporannya; ------------------------------------------------   

15.7.13 Berdasarkan fakta-fakta serta alasan sebagaimana disebutkan di atas, 

dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Komisi yang terhormat 

berkenan untuk menolak analisa Tim Pemeriksa Lanjutan mengenai hal 

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

15.7.14 Selanjutnya, merujuk pada fakta di mana Tim Pemeriksa Lanjutan 

dalam mengeluarkan Laporannya telah mengacu pada permasalahan 

sebagaimana diuraikan dalam komunikasi internal BPMIGAS sebagai 

dasar dari analisa yang dibuatnya, tampaknya kami juga merasa perlu 

untuk memberikan penjelasan serta klarifikasi mengenai posisi BP 

Berau Ltd. terkait dengan isi serta persyaratan yang terdapat dalam 

Surat Persetujuan BPMIGAS; -------------------------------------------------  

15.7.15 Surat Persetujuan BPMIGAS, paragraf 5, mencantumkan ‘syarat 

khusus’ bahwa kontrak antara BP Berau Ltd. dan Kontraktor harus 

mencantumkan ketentuan:------------------------------------------------------- 

“Semua perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku harus 
sudah diperoleh oleh Kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan. Apabila 
perizinan dimaksud belum diperoleh, maka seluruh biaya yang telah 
dikeluarkan oleh BP Indonesia dan konsekuensi yang timbul sebagai 
akibat dari tidak tersedianya jasa atau fasilitas seluruhnya menjadi 
tanggung jawab Kontraktor dan BP Indonesia dapat membatalkan 
kontrak tersebut.” ---------------------------------------------------------------- 

15.7.16 Bahwa syarat tersebut bukanlah syarat khusus apalagi baru karena 

Kontrak DCU-0064A antara BP Berau Ltd. dengan Eka Nuri 

Consortium telah mencantumkan seluruh hal yang dipersyaratkan di 

dalam butir (5) Surat Persetujuan BPMIGAS karena memang sejak awal 

semua persyaratan yang ditetapkan di dalam butir (5) dari Surat 

Persetujuan BPMIGAS tersebut telah tercantum di dalam draft kontrak. 

Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya penambahan atas ketentuan 

sebagaimana dicantumkan dalam butir (5) Surat Persetujuan BPMIGAS 

tersebut; ---------------------------------------------------------------------------- 
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15.7.17 Disamping secara substansi tidak diperlukan adanya tambahan 

ketentuan yang baru, PTK-007 tidak memberikan peluang untuk adanya 

penambahan syarat lelang setelah masa penyampaian dokumen 

penawaran ditutup, apalagi setelah dokumen penawaran lelang dibuka, 

karena hal ini bisa dikategorikan sebagai "Post Bidding", yang apabila 

dilakukan bahkan akan melanggar ketentuan PTK 007; -------------------- 

15.7.18 Namun, dengan demikian, untuk membuktikan bahwa kontrak DCU-

0064A telah mencantumkan hal-hal yang dipersyaratkan untuk 

BPMIGAS kami akan berikan uraian sebagai berikut: Butir (5) Surat 

Persetujuan BPMIGAS mensyaratkan bahwa Kontraktor harus sudah 

memperoleh semua perizinan yang diperlukan oleh peraturan yang 

berlaku sebelum pekerjaan dilakukan:----------------------------------------- 

15.7.19 Pasal 24.1, Exhibit A Miscellaneous Information, Contract for 

Integrated Shorebase Management and Logisitics Services for Tangguh 

Drilling Project Between BP Berau Ltd. and Eka Nuri Consortium 

(Bukti Terlapor II-9f) secara tegas mengatur bahwa:------------------------ 

“Dalam pelaksanaan Kontrak ini KONTRAKTOR akan 
memenuhi semua undang-undang dan peraturan Pemerintah yang 
berlaku, serta peraturan-peraturan BPMIGAS yang terkait dan akan 
tunduk pada hukum dari setiap pemerintahan lain yang memiliki 
jurisdiksi atas KONTRAKTOR atau Pekerjaan KONTRAKTOR akan 
melindungi, memberi ganti rugi, membela dan membebaskan 
PERUSAHAAN dari setiap kerugian denda hukuman, atau ganti rugi yang 
diderita oleh karenanya, sebagai akibat dari kegagalan KONTRAKTOR 
untuk memenuhi undang-undang dan peraturan seperti itu.” -----------  
Pasal 24.2 dari ketentuan General Terms and Conditions tersebut, secara 

tegas dan spesifik menetapkan bahwa Kontraktor akan mendapatkan 

dari pihak yang berwenang semua izin, lisensi dan persetujuan yang 

diperlukan, yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan; -- 

“... KONTRAKTOR akan mendapatkan dari pihak yang berwenang 
semua izin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan, yang mungkin 
dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan." ------------------------------  
Pasal 24.1 dan 24.2 di atas secara jelas mensyaratkan bahwa Kontraktor 

harus sudah memiliki izin-izin yang diperlukan sebelum pekerjaan 

dimulai, dan bukan pada saat proses tender masih berlangsung;----------- 

15.7.20 Butir (5) dari Surat Persetujuan BPMIGAS juga mensyaratkan bahwa 

Kontraktor bertanggung jawab untuk menanggung biaya dan segala 

konsekuensi yang timbul dari kegagalan Kontraktor untuk menyediakan 

jasa atau fasilitas yang disebabkan karena Kontraktor tidak berhasil 

memperoleh perizinan yang diperlukan; -------------------------------------- 

15.7.21 Bahwa butir (5) dari Surat Persetujuan BPMIGAS lebih lanjut 

mensyaratkan bahwa BP Berau Ltd. dapat membatalkan kontrak 
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tersebut, apabila Kontraktor gagal untuk menyediakan jasa dan fasilitas 

yang disebabkan kegagalan Kontraktor untuk memperoleh perizinan 

yang diperlukan pada saat pekerjaan akan dilakukan; ----------------------- 

Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 21.3 dari Exhibit A 

Miscellaneous Information, Contract for Integrated Shorebase 

Management and Logisitics Services for Tangguh Drilling Project 

Between BP Berau Ltd. and Eka Nuri Consortium (Bukti Terlapor II-

9g) yang  mengatur bahwa: ----------------------------------------------------- 

“21.3 PENGAKHIRAN DINI --------------------------------------------------- 
PERUSAHAAN dapat mengakhiri Kontrak ini sebelum berakhirnya 
Jangka Waktu Kontrak sebagai berikut: -------------------------------------- 
(i) Apabila KONTRAKTOR gagal melaksanakan atau dengan tidak 

benar melaksanakan Pekerjaan secara tekun, terampil dan baik, 
sebagai akibat dari sebab-sebab yang semata-mata berada dalam 
pengawasan KONTRAKTOR, atau apabila KONTRAKTOR gagal 
untuk menyediakan atau memelihara Harta Benda 
KONTRAKTOR dalam keadaan yang baik dan dapat dipergunakan 
sebagaimana harusnya, maka pihak PERUSAHAAN dapat 
menyampaikan kepada kontraktor pemberitahuan tertulis yang 
memberikan perincian dari sebab-sebab ketidakpuasan itu. Bila 
KONTRAKTOR gagal untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 
yang telah ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, maka pihak 
PERUSAHAAN berhak untuk membetulkan atau memperbaiki 
kegagalan atau mengatasi kegagalan cacat seperti itu atas biaya 
KONTRAKTOR dan berhak untuk dengan segera mengakhiri 
Kontrak ini tanpa pemberitahuan Iebih lanjut kepada 
KONTRAKTOR. Dalam hal seperti itu pihak PERUSAHAAN berhak 
untuk melaksanakan hak-haknya menurut Jaminan Pelaksanaan, 
bila ada, yang diberikan oleh KONTRAKTOR menurut Kontrak ini 
tanpa mengurangi setiap hak-atau ganti rugi lain yang tersedia bagi 
pihak PERUSAHAAN." ----------------------------------------------------------  

15.7.22 Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kontrak DCU-0064A memiliki 

lingkup pekerjaan yang meliputi 11 jenis jasa sebagai berikut: ------------ 
No Jenis Jasa Persentase 

1 .   M a r i n e  Services (Penyediaan beberapa kapal di lokasi pekerjaan Papua) 52.06% 

2.  Personnel & Mobile Equipment (Penyediaan Personalia, Alat Angkut dan Alat Berat) 16.66% 

3.  Mobilization & Demobilization (Mobilisasi & Demobilisasi) 9.19% 

4.  Logistic and Freight Forwarding (Logistik dan Penqurusan Kargo)* 6.64% 

5.  Camp & Catering (Camp & Katerinq) 3.96% 

6.  Consumables (Baranq Habis Pakai) contoh: kayu, PPE, palet 3.24% 

7.  Machine Shop (Benqkel Mesin) 3.14% 

8.  Shorebase Management (Manajemen Panqkalan Darat) 2.95% 

9.  Tubular Inspection (Inspeksi Pipa) 1.79% 

10.  Oil Spill Equipment & Services (Peralatan dan Jasa Tumpahan Minyak) 0.26% 

11.  Waste Management (Pengelolaan Limbah) 0.11% 
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*  Perijinan Jasa Kepelabuhan dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan jasa Logistik dan Pengurusan 

Kargo yang masing-masing dilakukan di Jakarta dan Batam. Dari dua pelabuhan tersebut, yang 

perizinannya masih dalam proses pengurusan adalah Pelabuhan di Batam 

+  Persentase dibuat berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) untuk masing-masing jasa 

terkait 

15.7.23 Dari seluruh lingkup pekerjaan yang tercantum di dalam Kontrak DCU-

0064A, sampai dengan saat ini, yang telah dan/atau sedang 

dilaksanakan oleh Eka Nuri Consortium mencakup lingkup pekerjaan 

sebagai berikut: 

15.7.23.1 Marine Services (Jasa penyediaan beberapa kapal di lokasi 

pekerjaan di Papua); ------------------------------------------------ 

15.7.23.2 Mobilization & Demobilization (Mobilisasi & Demobilisasi); 

15.7.23.3  Logistic and Freight Forwarding (Logistik dan Pengurusan 

Kargo) dari Pelabuhan di Jakarta; --------------------------------- 

15.7.23.4 Camp & Catering (Camp & Katering); -------------------------- 

15.7.23.5 Consumables (Barang Habis Pakai); ----------------------------- 

15.7.23.6 Shorebase Management (Manajemen Pangkalan Darat);------ 

15.7.23.7 Oil Spill Equipment & Services (Peralatan dan Jasa 

Tumpahan Minyak); ------------------------------------------------ 

15.7.23.8 Waste Management (Pengelolaan Limbah); -------------------- 

15.7.24 Bahwa keseluruhan jenis pekerjaan yang diberikan oleh Eka Nuri 

Consortium adalah "Jasa" maka sehubungan dengan hal ini yang 

terpenting bagi BP Berau Ltd. adalah ketersediaannya "Jasa 

Kepelabuhanan" bukan spesifik pada "Pelabuhan" tertentu. Sehubungan 

dengan aktifitas kepelabuhanan PT Bangun Adhyabahan Perkasa, perlu 

kami sampaikan bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh ijin 

operasi sementara dan selama ini telah melakukan aktifitas 

kepelabuhanannya berdasarkan ijin sementara tersebut sembari 

mengurus ijin permanennya. Jadi, pada dasarnya PT Bangun 

Adhyabahan Perkasa mempunyai legitimasi untuk melakukan aktifitas 

kepelabuhanan; -------------------------------------------------------------------  

15.7.25 Oleh karena itu, mengingat sampai dengan saat ini Eka Nuri 

Consortium tidak melakukan pelanggaran Kontrak DCU-0064A, maka 

tidak ada alasan bagi BP Berau Ltd. untuk membatalkan Kontrak DCU-

0064 tersebut; --------------------------------------------------------------------- 

15.7.26 Disamping itu, sesuai dengan Surat Persetujuan BPMIGAS maupun 

ketentuan Kontrak DCU-0064A, Kontrak bukan merupakan keharusan 

akan tetapi merupakan pilihan bagi BP Berau Ltd. tentunya setelah BP 
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Berau Ltd. mempertimbangkan seluruh dampak yang mungkin timbul 

terhadap Proyek Kilang LNG Tangguh, secara keseluruhan;--------------- 

15.7.27 Berdasarkan fakta yang ada, mengingat Kontrak No. DCU-0064A ini 

diperlukan untuk mendukung program pengeboran Proyek LNG 

Tangguh, maka pembatalan Kontrak No. DCU-0064A dapat berpotensi 

menimbulkan kerugian yang diperkirakan antara lain meliputi: ----------- 

15.7.26.1 Kewajiban untuk membayar sewa 2 rig dan sarana 

pendukungnya, setara dengan USD 800,000/hari; -------------- 

15.7.26.2 Kewajiban untuk membayar penalti yang cukup besar 

kepada kontraktor EPCI Kilang LNG Tangguh karena 

kegagalan untuk menyediakan gas pada waktunya yang 

disebabkan karena terlambatnya/kegagalan program 

pengeboran; ---------------------------------------------------------- 

15.7.26.3 Kewajiban untuk membeli kargo LNG dari spot market yang 

bisa menimbulkan kerugian setara dengan USD 4,8 juta 

/minggu; -------------------------------------------------------------- 

15.7.26.4 Kehilangan kesempatan untuk pendapatan Negara yang 

setara dengan USD 17.8 juta/minggu; ---------------------------- 

15.7.26.5 Memberikan dampak yang tidak kondusif kepada iklim 

investasi di Indonesia secara keseluruhan; ----------------------- 

15.7.28 Perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan adanya permasalahan 

komunikasi internal BPMIGAS yaitu dari Kepala Dinas Litigasi dan 

Agraria kepada Deputi Umum yang mana dijadikan sebagai bukti dalam 

pemeriksaan perkara ini oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, Kami selaku 

kuasa BP Berau Ltd. pada dasarnya telah pula menanggapi 

permasalahan tersebut melalui surat kami tertanggal 13 Maret 2007, 

Ref. No.: 0079/LSM/LIT/III/07, (Bukti Terlapor II-34) perihal 

Tanggapan terhadap surat BPMIGAS No. 55/BPD1000/2007-SO 

tanggal 9 Maret 2007 (Bukti Terlapor II-35), yang ditujukan kepada 

Bapak Alan Frederik selaku Kepala Divisi Hukum BPMIGAS; ----------- 

15.7.29 Di samping itu, Instruction to Bidders dibuat serta disusun oleh BP 

Berau Ltd., yang selanjutnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

dari BPMIGAS sebelum akhirnya diberikan kepada para bidders yang 

akan mengikuti tender. Dalam hal ini, perlunya mengetahui pihak yang 

membuat serta menyusun Instruction to Bidders adalah menjadi sangat 

penting, dalam rangka untuk menentukan mengenai arti serta tujuan dari 

satu ataupun beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya. Perbedaan 

pemahaman dalam menafsirkan maksud dan tujuan dari suatu klausul 
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yang terdapat dalam Instruction to Bidders adalah hal yang lumrah 

terjadi;------------------------------------------------------------------------------  

15.7.30 Sebagaimana halnya dalam perkara ini, tampaknya juga terdapat 

perbedaan penafsiran mengenai isi dan makna serta tujuan dari klausul 

yang terdapat dalam Instruction to Bidders (dalam hal ini Section 2 

Special Instructions to Bidders Part B Technical Proposal Requirements 

and Criteria huruf 3.2 tentang Pass/Fail System – General Requirement 

pada angka 5). Sebagai pihak yang membuat serta menyusun isi dari 

Instruction to Bidders tersebut,berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. 

1338 KUHPerdata maka pihak yang paling berkompeten untuk 

menjelaskan mengenai makna dari isi Section 2, huruf 3.2., angka 5 

tersebut adalah BP Berau Ltd., bukanlah BPMIGAS dan juga bukan 

pula Tim Pemeriksa Lanjutan, akan tetapi BP Berau Ltd. sendiri. Perlu 

Kami sampaikan di sini bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memiliki 

anggapan yang salah serta tidak beralasan untuk membuat hasil analisa 

berdasarkan pemahamannya sendiri serta mengabaikan tanggapan yang 

diajukan oleh BP Berau Ltd. terkait dengan hal tersebut; ------------------- 

15.7.31 Perlu dicatat di sini, bahwa seluruh peserta tender (baik Eka Nuri 

Consorsium maupun CPPI Consortium), tidak satupun yang memiliki 

izin operasi pelabuhan yang permanen. Semuanya hanya memiliki izin 

operasi sementara saja. Izin Pelabuhan yang dimiliki oleh PT. Semblog 

Citranusa (yang merupakan anggota dari CPPI Consortium) juga 

merupakan izin pelabuhan sementara. Terdapat beberapa hal yang 

sebenarnya merupakan kejanggalan dan tampaknya luput dari perhatian 

Tim Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan izin yang dimiliki oleh CPPI 

Consortium. Kejanggalan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ------ 

12.7.30.1 Dokumen izin pelabuhan yang diserahkan oleh CPPI 

Consortium pada waktu tender adalah izin operasi 

sementara; ------------------------------------------------------------ 

12.7.30.2 Dokumen yang diserahkan oleh Pelapor/Consortium CPPI 

Consortium kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dan/atau 

Tim Pemeriksa Lanjutan terkait dengan izin pelabuhan yang 

dimilikinya adalah dokumen yang tidak pernah diserahkan 

kepada BP Berau Ltd. pada waktu tahapan administrasi dan 

teknis berlangsung. Hal ini memang tidak mungkin bisa 

diserahkan oleh Consortium CPPI Consortium,  mengingat 

bahwa pada faktanya Izin Operasi Pelabuhan Umum (dalam 

hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan 
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Nomor: KP. 261 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan 

Pengoperasian Pelabuhan Umum Kawasan Industri Kabil 

yang Berlokasi di Desa Batu Besar, Kecamatan Nongsa, 

Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (“KP. 261 Tahun 

2005”)) baru diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2005. 

Padahal, batas akhir penyerahan dokumen penawaran 

administrasi dan teknis adalah pada tanggal 27 September 

2005. Jadi terbukti bahwa sampai dengan tanggal terakhir 

masa tahap penawaran administrasi dan teknis, Consortium 

CPPI Consortium belum memiliki Izin Operasi Pelabuhan 

Umum;---------------------------------------------------------------- 

15.7.32 PT. Bangun Adyabahan Perkasa sendiri pada saat ini telah memiliki ijin 

pelabuhan khusus, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor: KP. 169 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin 

Operasi Kepada PT. Bangun Adyabahan Perkasa untuk Mengoperasikan 

Pelabuhan Khusus Industri Marine Construction, Offshore Base di Desa 

Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan 

Riau, tertanggal 5 April 2007 (“KP. 169 Tahun 2007”); -------------------- 

15.7.33 Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti bahwa: --------------------- 

15.7.32.1 Izin operasi yang diajukan baik oleh Eka Nuri Consortium 

maupun CPPI Consortium dan CKB Consortium pada saat 

pengajuan penawaran administrasi dan teknis, mempunyai 

derajat yang sama yaitu sama-sama merupakan Izin Operasi 

Sementara yang sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Pelabuhan Batam; ---------------------------------------------------  

15.7.32.2 Baik Eka Nuri Consortium maupun CPPI Consortium pada 

saat batas akhir penyerahan dokumen tender No. DCU-

0064A keduanya belum memiliki ijin permanen dari instansi 

yang berwenang. Izin yang dipegang oleh kedua korsorsium 

tersebut hanyalah berupa izin sementara; ------------------------ 

15.7.32.3 Bahwa izin permanen yang dimiliki oleh CPPI Consortium 

baru diperoleh pada tanggal 15 Nopember 2005, pada saat 

mana batas akhir pengajuan dokumen tender telah lewat 

(yakni pada tanggal 27 September 2005);------------------------ 

15.7.32.4 Bahwa Eka Nuri Consortium (melalui anggota 

konsorsiumnya PT. Bangun Adyabahan Perkasa) juga telah 
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memiliki izin permanen untuk pelabuhan khusus, yakni 

sebagaimana tertuang dalam KP. 169 Tahun 2007; ------------ 

15.8 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP 

ANALISA MENGENAI LOA BP BERAU LTD. KEPADA EKA NURI 

CONSORTIUM YANG DIKEMUKAKAN PADA HALAMAN 9 DARI 

LAPORAN PEMERIKSAAN LANJUTAN; --------------------------------------------- 

15.8.1 Analisa Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU pada bagian III, butir 3.1 

sampai dengan 3.5, halaman 9 menyatakan: 

“3.1 Meskipun belum terdapat pemenang lelang dalam tender 
Integrated Shorebase Management and Logistic Services for 
Tangguh Drilling Project, namun BP Berau, Ltd. telah 
menawarkan LoA sebesar US$ 500 ribu kepada Eka Nuri 
Consortium untuk melakukan pekerjaan awal. ------------------------ 

a. Bahwa penawaran LoA tersebut merupakan inisiatif BP Berau, 
Ltd. untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan dan menjadi 
resiko BP Berau, Ltd. sendiri seandainya tidak diakui sebagai 
bagian dari cost recovery. ------------------------------------------------ 

b. Pertimbangan BP Berau, Ltd. untuk mengantisipasi keterlambatan 
pekerjaan tidak dapat diterima karena pada saat itu Eka Nuri 
Consortium belum tentu memperoleh persetujuan sebagai 
pemenang oleh BPMIGAS. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa 
BP Berau, Ltd. sejak dari awal telah menginginkan Eka Nuri 
Consortium menjadi pemenang tender. --------------------------------- 

c. Bahwa LoA sebesar US$ 500.000 akan menjadi resiko BP Berau, 
Ltd. sendiri seandainya pengeluaran tersebut menjadi non-cost 
recovery, tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunjuk 
sendiri kontraktor dalam melakukan pekerjaan awal sebelum 
adanya persetujuan pemenang tender dari BP MIGAS. -------------- 

d. Meskipun dalam prakteknya kemudian Eka Nuri Consortium tidak 
menggunakan dana LoA, namun hal tersebut tidak dapat 
menghilangkan fakta bahwa BP Berau, Ltd. memang 
menginginkan Eka Nuri Consortium untuk menjadi pemenang 
dalam tender ini.” --------------------------------------------------------- 

15.8.2 Penandatanganan LoA merupakan suatu hal yang biasa dan umum 

dilakukan atas pertimbangan bisnis dalam hal terjadinya situasi atau 

suatu keadaan yang khusus dan luar biasa. Penandatanganan LoA untuk 

Kontrak DCU0064A ini dilakukan untuk menghindari timbulnya resiko 

kerugian yang sangat besar akibat keterlambatan didalam pelaksanaan 

Kontrak yang akan menimbulkan rentetan keterlambatan terhadap 

penyelesaian pekerjaan-pekerjaan lain sehubungan dengan Proyek LNG 

Tangguh yang pada akhirnya akan mengakibatkan keterlambatan di 

dalam pengiriman LNG kepada pembeli luar negeri. Penandatanganan 

LoA dilakukan setelah proses pengadaan selesai dan usulan penetapan 

pemenang telah diajukan ke BPMIGAS. Dalam hal BPMIGAS tidak 
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menyetujui usulan penetapan pemenang maka BP Berau Ltd. akan 

menanggung resiko yang timbul dari penandatanganan LoA tersebut; --  

15.8.3 Sebagai informasi, nilai dari LoA ini hanyalah sebesar USD 500,000.00 

(lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari total nilai Kontrak sebesar 

kurang lebih USD 73 juta atau hanya sebesar kurang lebih 0.7%. --------  

15.8.4 Adapun penjelasan lebih lanjut dari jawaban kami diatas adalah sebagai 

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

15.8.4.1 Latar Belakang;------------------------------------------------------ 

Dengan harga minyak bumi yang sangat tinggi pada saat ini, 

kegiatan industri migas menjadi sangat dinamis. Permintaan 

atas barang dan jasa penunjang industri migas meningkat 

dengan sangat tajam. Untuk itu, setiap perusahaan migas 

harus membuat dengan cepat setiap keputusan menyangkut 

pengadaan barang dan jasa. Demikian pula halnya dengan 

BP Berau Ltd., dimana BP Berau Ltd. harus segera 

mengambil keputusan untuk mengamankan pasokan barang 

dan jasa yang diperlukan agar Pengeboran Tangguh dan 

kegiatan pembangunan pembangunan kilang LNG Tangguh 

dapat dilaksanakan sesuai jadwal;---------------------------------  

Beberapa potensi resiko jika terjadi keterlambatan dalam 

penyelesaian Pengeboran Tangguh yang dapat menimbulkan 

keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan kilang 

LNG Tangguh tersebut antara lain: ------------------------------- 

15.8.4.1.1 Kewajiban untuk membayar biaya sewa satu 

menara bor (drilling rig) saja per hari adalah 

sekitar US$ 200 ribu atau US$ 400 ribu jika 

termasuk operasi pendukung lainnya; -------------  

15.8.4.1.2 Keterlambatan ketersediaan gas untuk ’start-up’ 

kilang LNG akan menimbulkan kewajiban bagi 

BP Berau Ltd. dan Negara Republik Indonesia 

untuk membayar penalti kepada kontraktor EPC 

kilang LNG yang sangat besar; -------------------- 

15.8.4.1.3 Kegagalan pengiriman LNG kepada pembeli 

sesuai dengan jadwal akan menimbulkan 

kewajiban bagi BP Berau Ltd. untuk membeli 

LNG di ’spot-market’ dengan harga yang lebih 

mahal daripada harga yang disepakati oleh 
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pembeli. Diperkirakan nilai kerugian dari 

kewajiban pembelian LNG ini adalah sebesar 

US$ 4.8 juta per minggu. Kerugian ini pada 

akhirnya akan menjadi beban bagi Negara 

Republik Indonesia; --------------------------------- 

15.8.4.1.4 Kegagalan pengiriman LNG kepada pembeli di 

luar negeri akan menimbulkan hilangnya 

kesempatan Negara atas pendapatan dari 

penjualan LNG tersebut yang diperkirakan 

sebesar US$17.8 juta per minggu; ----------------- 

15.8.4.1.5 Ketidakmampuan untuk memenuhi jadwal 

pengiriman LNG tepat pada waktunya akan 

merusak reputasi dan kredibilitas Indonesia 

sebagai pemasok utama LNG internasional; ----- 

15.8.4.2 Maksud dikeluarkannya LoA untuk Kontrak DCU0064A; ---- 

Dengan potensi kerugian yang demikian besar apabila terjadi 

keterlambatan didalam penyelesaian pekerjaan berdasarkan 

Kontrak maka tidak ada pilihan bagi BP Berau Ltd. selain 

mengeluarkan LoA kepada siapapun yang diusulkan menjadi 

pemenang dalam Tender No.DCU-0064A dalam hal 

persetujuan dari BPMIGAS belum dikeluarkan pada kuartal 

pertama 2006;--------------------------------------------------------  

LoA dikeluarkan untuk mencakup pekerjaan awal yang 

menentukan agar penyelesaian Kontrak dapat dilaksanakan 

tepat waktu antara lain untuk: -------------------------------------  

15.8.4.2.1 Pengadaan personil yang sesuai dan 

berpengalaman untuk memulai pertemuan-

pertemuan untuk perencanaan detail;-------------- 

15.8.4.2.2 Pengadaan personil manajemen senior untuk 

pembahasan indikator kinerja kunci (Key 

Performance Indicator) dan pembahasan kinerja 

kontrak;------------------------------------------------ 

15.8.4.2.3 Pengadaan personil yang sesuai dari berbagai 

disiplin untuk identifikasi bahaya (hazard 

identification) sebagai bagian dari sistem 

manajemen proyek secara keseluruhan;----------- 
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15.8.4.2.4 Pembelian bagian-bagian dari peralatan yang 

memiliki waktu pengiriman lama, seperti: 

Pembelian 150MT ‘Crane’; Pembelian 15MT 

‘Fork Lift Truck’; ------------------------------------ 

15.8.4.2.5 Rekayasa, Rancang bangun dan Fabrikasi 150 

‘Man Camp’; ----------------------------------------- 

15.8.4.3 Seluruh peserta lelang telah mengetahui bahwa pelaksanaan 

Kontrak harus dimulai pada kuartal pertama 2006 agar 

Pengeboran Tangguh dapat dilaksanakan pada kuartal 

pertama 2007;-------------------------------------------------------- 

BP Berau Ltd. telah menyampaikan kepada seluruh peserta 

lelang bahwa mobilisasi direncanakan akan dilaksanakan 

selama kurang lebih 13 bulan sampai dengan 1 Maret 2007 

(Vide Bukti Terlapor II-8c). Penandatanganan Kontrak 

ditargetkan dilakukan pada bulan Januari atau Februari 2006, 

yang berarti memberikan waktu yang cukup sekitar 12 

sampai dengan 13 bulan kepada seluruh peserta lelang untuk 

menyelesaikan seluruh persiapan yang diperlukan, termasuk 

mobilisasi peralatan, sebelum jadwal pengeboran dimulai; --- 

Sejak pengajuan lelang tahap 1, seluruh peserta lelang 

diharuskan untuk membuat jadwal persiapan dan mobilisasi 

dengan asumsi bahwa pada bulan Juli 2006 sudah dilakukan 

serah terima fasilitas shorebase dari BP Berau Ltd. kepada 

kontraktor pemenang lelang. Untuk memenuhi jadwal 

tersebut, seluruh peserta lelang memberikan asumsi yang 

sama bahwa penetapan pemenang lelang dilakukan pada 

bulan Januari 2006; ------------------------------------------------- 

Dengan demikian seluruh peserta lelang telah mengetahui 

dengan persis bahwa agar jadwal Pengeboran Tangguh dapat 

dilakukan pada kuartal pertama 2007 maka pelaksanaan 

pekerjaan harus dimulai pada kuartal pertama 2006; ----------- 

15.8.4.4 BPMIGAS telah mengetahui mengenai jadwal-jadwal mulai 

dan selesainya Kontrak; --------------------------------------------  

BP Berau Ltd. telah menyampaikan kepada BPMIGAS 

informasi mengenai jadwal-jadwal mulai dan selesainya 

Kontrak antara lain melalui penyampaian Rencana Lelang 

serta perubahan-perubahannya. Hal ini kembali disampaikan 
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kepada BPMIGAS pada saat penyampaian usulan penetapan 

lelang pada tanggal 20 Desember 2005. Berdasarkan 

ketentuan PTK007/2004, BPMIGAS akan memberikan 

keputusan atas usulan penetapan pemenang lelang dalam 

waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan tersebut 

disampaikan; ---------------------------------------------------------  

Setelah surat usulan penetapan pemenang disampaikan 

kepada BPMIGAS, terjadi diskusi yang intensif antara BP 

Berau Ltd. dan BPMIGAS untuk mempercepat keputusan 

BPMIGAS atas usulan pemenang lelang. Beberapa hal yang 

dilaporkan dibahas antara lain mengenai revisi anggaran, 

verifikasi atas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

yang diajukan oleh Eka Nuri Consortium (Bukti Terlapor II-

36), dan termasuk perihal sanggahan konsorsium CPPI 

Consortium. Mengingat setelah lebih dari satu bulan 

keputusan BPMIGAS atas usulan pemenang lelang belum 

juga dikeluarkan, maka untuk memastikan agar Pengeboran 

Tangguh dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sambil 

menunggu keputusan BPMIGAS, pada tanggal 27 Januari 

2006, BP Berau Ltd. memutuskan untuk menandatangani 

LoA dengan Eka Nuri Consortium. Penandatanganan LoA 

ini diberitahukan oleh BP Berau Ltd. kepada BPMIGAS 

pada tanggal 1 Februari 2006; -------------------------------------   

15.8.4.5 LoA yang dikeluarkan Proyek Pengeboran Tangguh; ---------- 

Salah satu LoA yang pernah dikeluarkan oleh BP Berau Ltd. 

adalah LoA yang ditandatangani dengan PT. Citra Tubindo 

(Bukti Terlapor II-37), yang merupakan pemegang saham 

mayoritas dari PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries 

(CPPI) untuk pengadaan barang dan jasa Pipa Selubung 

(Casing/Tubing); ---------------------------------------------------- 

Beberapa LoA lain yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:- 

15.8.4.5.1 Pengadaan Wellhead dan Christmas Tree untuk 

Proyek Pengeboran Tangguh (Bukti Terlapor II-

38);----------------------------------------------------- 

15.8.4.5.2 Pengadaan rig jack-up untuk Proyek 

Pengeboran Tangguh (Bukti Terlapor II-39); ---- 
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15.8.4.5.3 Pengadaan Liner Hanger dan Top Packer untuk 

Proyek Pengeboran Tangguh (Bukti Terlapor II-

40);----------------------------------------------------- 

15.8.5 Berikut ini adalah klarifikasi mengenai Letter of Agreement: -------------- 

15.8.5.1 Ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja No.007 (PTK007) 

memberikan kewenangan kepada Kontraktor KKS untuk 

membuat kontrak pengadaan sampai dengan senilai 

US$5,000,000.00 (Lima Juta Dollar Amerika Serikat) tanpa 

membutuhkan persetujuan dari BPMIGAS; --------------------- 

15.8.5.2 Dalam hal keadaan yang sangat mendesak dengan justifikasi 

kuat untuk menghindari kerugian yang akan atau dapat 

dialami oleh Kontraktor KKS jika pekerjaan tidak segera 

dilaksanakan, maka Kontraktor KKS diperbolehkan untuk 

melaksanakan pekerjaan mendahului kontrak; ------------------ 

15.8.5.3 Letter of Agreement antara BP Berau Ltd. Dan Eka Nuri 

Consortium yang ditandatangani 27 Januari 2006 

menyebutkan: -------------------------------------------------------- 

15.8.5.3.1 Dalam paragraph kedua – kalimat “… in order 

to avoid operational delay…” menunjukkan 

bahwa alasan ditandatanganinya Letter of 

Agreement oleh BP Berau Ltd. ini adalah 

semata-mata untuk menghindari kerugian akibat 

penundaan operasi selama persetujuan formal 

dari BPMIGAS sedang diproses; ------------------  

Sebagaimana dijelaskan dalam Poin 7 

“Konsekuensi Penundaan Tender” diatas dapat 

diketahui bahwa kerugian yang akan dialami BP 

Berau Ltd. dan Negara RI akan terjadi dalam 

hal pelaksanaan pekerjaan tertunda. Didalam 

Dokumen Tender dijelaskan bahwa pelaksanaan 

operasi pengeboran akan dilakukan pada kuartal 

pertama tahun 2007 dan untuk itu membutuhkan 

dimulainya pekerjaan shorebase paling tidak 13 

bulan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi 

alasan bagi BP Berau Ltd. untuk 

menandatangani Letter of Agreement tersebut; -- 
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Dalam Butir ke-3 “Compensation” – kalimat “In 

the event that part or all of the Preliminary 

Work is completed by the CONTRACTOR 

pursuant to this LOA and … BP shall 

compensate the CONTRACTOR for work 

completed up to maximum price of US$500,000 

…” menunjukkan bahwa kompensasi yang 

dapat dibayarkan kepada Kontraktor adalah 

hanya untuk pekerjaan yang telah selesai 

dilakukan sesuai ketentuan dalam Letter of 

Agreement. Tidak ada pembayaran dimuka atau 

pembayaran lain kepada Kontraktor selain 

untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. 

Besarnya kompensasi maksimum yang dapat 

ditagihkan kepada BP Berau Ltd. atas 

penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Letter of 

Agreement ini adalah berada dalam kewenangan 

BP Berau Ltd. berdasarkan PTK007 yang tidak 

membutuhkan persetujuan dari BPMIGAS;------ 

Fakta membuktikan bahwa pembayaran pertama 

yang dilakukan oleh BP Berau Ltd. baru 

dilakukan pada bulan Juni 2006 dengan 

mengacu pada kontrak yang telah 

ditandatangani; --------------------------------------- 

15.8.5.4 Letter of Agreement ini ditandatangani setelah seluruh proses 

tender selesai dan peserta tender dengan penawaran terendah 

telah diajukan kepada BPMIGAS sebagai pemenang tender. 

Setiap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Letter of 

Agreement dilaksanakan dengan tunduk kepada ketentuan 

dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen tender dan 

disepakati oleh pemenang tender; --------------------------------- 

15.8.6 Dari hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa: ------------------------------ 

15.8.6.1 Letter of Agreement ini ditandatangani untuk menghindari 

kerugian yang akan dan dapat dialami oleh BP Berau Ltd. 

dan Negara Republik Indonesia akibat tertundanya 

pekerjaan; ------------------------------------------------------------ 
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15.8.6.2 setiap pembayaran berdasarkan Letter of Agreement ini 

adalah untuk setiap pekerjaan yang telah selesai 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Letter of Agreement ini; 

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

15.8.6.3 Letter of Agreement ini ditandatangani setelah seluruh proses 

pengadaan selesai;--------------------------------------------------- 

15.8.7 Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan kepada Tim Pemeriksa 

Lanjutan, terdapat contoh Letter of Agreement lain yang pernah 

ditandatangani oleh BP Berau Ltd. yaitu antara BP Berau Ltd. dengan 

induk perusahaan dari PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries (PT. 

CPPI), yaitu PT. Citra Tubindo Tbk. sebesar US$5,000,000.00 (Lima 

Juta US Dollar). Dengan alasan yang sama, BP Berau Ltd. telah 

membuat keputusan bisnis untuk menghindari kerugian yang akan dan 

dapat dialami jika terjadi penundaan pelaksanaan pekerjaan dan 

dilakukan setelah seluruh proses tender selesai. Hal ini jelas 

membuktikan bahwa penandatangan LoA merupakan hal yang umum 

dilakukan dalam kontrak sejenis seperti yang dilakukan oleh BP Berau 

Ltd. dalam perkara ini. Sehingga, dengan demikian, pada dasarnya tidak 

terdapat alasan untuk menyatakan serta menyimpulkan bahwa 

penandatangan LoA antara BP Berau Ltd. dengan Eka Nuri Consortium 

adalah disebabkan karena BP Berau Ltd. menginginkan Eka Nuri 

Consortium untuk menjadi pemenang dalam tender ini; -------------------- 

15.9 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP FAKTA 

LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TATA 

USAHA NEGARA YANG DIKEMUKAKAN PADA HALAMAN 10 DARI 

LAPORAN PEMERIKSAAN LANJUTAN ---------------------------------------------- 

15.9.1 Pada halaman 10, butir 2 Laporan Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan: 

“Bahwa dalam perkara dengan objek yang sama, PTUN Jakarta telah 
mengeluarkan putusan untuk membatalkan penetapan BP Berau Ltd. 
yang menetapkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang dan hingga 
laporan ini dibuat masih dalam tahap upaya hukum” ---------------------- 

15.9.2 Perlu kami klarifikasi bahwa objek permasalahan yang dibahas di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan KPPU adalah berbeda. Di 

satu sisi di PTUN yang menjadi objek gugatan adalah Notification of 

Unsuccessful – Tender # DCU-0064A, Integrated Shorebase 

Management and Logistics Services for Tangguh Drilling Project, 

tertanggal 26 April 2006  dan Contract Award No. DCU-0064A for 

Integrated Shorebase Management and Logistics Services for Tangguh 

Drilling Project, tertanggal 9 Mei 2006. Di sisi lain objek permasalahan 
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yang diperiksa KPPU  adalah mengenai ada atau tidak adanya 

persengkongkolan dalam menentukan pemenang tender tersebut;--------- 

15.9.3 Adanya perbedaan objek antara perkara di PTUN dan KPPU jelas tidak 

dipahami oleh Tim Pemeriksa KPPU sehingga tim tersebut 

menyimpulkan secara keliru bahwa objek dari kedua perkara tersebut 

adalah sama. Kenyataannya, hal ini justru membuktikan bahwa 

pemeriksaan atas proses tender ini telah melahirkan ketidakpastian 

hukum bagi investor, karena di satu sisi dianggap sebagai pejabat Tata 

Usaha Negara dan pada saat yang sama dianggap sebagai Pelaku Usaha; 

15.9.4 Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Komisi yang 

terhormat sependapat dengan BP Berau Ltd. bahwa perkara di PTUN 

tidak relevan sama sekali untuk dibahas oleh KPPU;------------------------ 

15.10 PENDAPAT ATAU PEMBELAAN DAN TANGGAPAN TERHADAP 

REKOMENDASI YANG DIKEMUKAKAN PADA HALAMAN 10 DARI 

LAPORAN PEMERIKSAAN LANJUTAN; --------------------------------------------- 

15.10.1 Salah satu rekomendasi dari Tim Pemeriksa Lanjutan kepada Sidang 

Majelis Komisi, sebagaimana disebutkan pada bagian VI, halaman 10, 

menyebutkan: --------------------------------------------------------------------- 

“3.Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek tender 

dan melakukan tender ulang untuk pekerjaan yang tersisa apabila PT 

Eka Nuri dan BP Berau, Ltd. tidak bersedia membayar denda.”---------- 

15.10.2 Berikut ini adalah Ringkasan yang menggambarkan secara singkat 

akibat yang akan dan dapat timbul jika Tender DCU-0064A ini harus 

diulang; ---------------------------------------------------------------------------- 

15.10.2.1 Dengan harga minyak bumi yang sangat tinggi pada saat ini, 

kegiatan industri migas menjadi sangat dinamis. Permintaan 

atas barang dan jasa penunjang industri migas meningkat 

dengan sangat tajam. Untuk itu, setiap perusahaan migas 

harus membuat dengan cepat setiap keputusan menyangkut 

pengadaan barang dan jasa; ---------------------------------------- 

15.10.2.2 Demikian pula halnya dengan BP Berau Ltd., dimana BP 

Berau Ltd. harus segera mengambil keputusan untuk 

mengamankan pasokan barang dan jasa yang diperlukan agar 

Pengeboran Tangguh dan kegiatan pembangunan 

pembangunan kilang LNG Tangguh dapat dilaksanakan 

sesuai jadwal; -------------------------------------------------------- 

15.10.2.3 Beberapa potensi resiko jika Tender DCU-0064A diulang 

kembali sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian 
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Pengeboran Tangguh yang dapat menimbulkan 

keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan kilang 

LNG Tangguh tersebut antara lain: ------------------------------- 

15.10.2.3.1 Kewajiban untuk membayar biaya sewa satu 

menara bor (drilling rig) saja per hari adalah 

sekitar US$ 200 ribu atau US$ 400 ribu jika 

termasuk operasi pendukung lainnya; ------------  

15.10.2.3.2 Keterlambatan ketersediaan gas untuk ’start-up’ 

kilang LNG akan menimbulkan kewajiban bagi 

BP Berau Ltd. dan Negara Republik Indonesia 

untuk membayar penalti kepada kontraktor EPC 

kilang LNG yang sangat besar; -------------------  

15.10.2.3.3 Kegagalan pengiriman LNG kepada pembeli 

sesuai dengan jadwal akan menimbulkan 

kewajiban bagi   BP Berau Ltd. untuk membeli 

LNG di ’spot-market’ dengan harga yang lebih 

mahal daripada harga yang disepakati oleh 

pembeli. Diperkirakan nilai kerugian dari 

kewajiban pembelian LNG ini adalah sebesar 

US$ 4.8 juta per minggu. Kerugian ini pada 

akhirnya akan menjadi beban bagi Negara 

Republik Indonesia; --------------------------------  

15.10.2.3.4 Kegagalan pengiriman LNG kepada pembeli di 

luar negeri akan menimbulkan hilangnya 

kesempatan Negara atas pendapatan dari 

penjualan LNG tersebut yang diperkirakan 

sebesar US$17.8 juta per minggu; ----------------  

15.10.2.3.5 Ketidakmampuan untuk memenuhi jadwal 

pengiriman LNG tepat pada waktunya akan 

merusak reputasi dan kredibilitas Indonesia 

sebagai pemasok utama LNG internasional; ----  

Dan semua itu akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian terhadap 

Negara;----------------------------------------------------------------------------- 

15.11 ANALISIS TENTANG DUGAAN PERSEKONGKOLAN SEBAGAIMANA 

DIMAKSUD DALAM PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999;-------------------  

15.11.1 Pasal 22 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: --------------------------------  
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“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ----------------- 

15.11.2 Pasal 22 di atas dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur sebagai 

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

15.11.2.1 Unsur Pelaku Usaha;------------------------------------------------ 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha 

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

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi”; --------------------------------------------------- 

15.11.2.2 Unsur Bersekongkol; ----------------------------------------------- 

Bersekongkol adalah: ----------------------------------------------- 

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak 

lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam 

upaya memenangkan peserta tender tertentu”; ------------------ 

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:------------------- 

15.11.2.2.1 Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------- 

15.11.2.2.2 Secara terang-terangan maupun diam-diam 

melakukan tindakan penyesuaian dokumen 

dengan peserta lainnya; ----------------------------- 

15.11.2.2.3 Membandingkan dokumen tender sebelum 

penyerahan; ------------------------------------------- 

15.11.2.2.4 Menciptakan persaingan semu; -------------------- 

15.11.2.2.5 Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya 

persengkokolan;-------------------------------------- 

15.11.2.2.6 Tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan 

untuk mengatur dalam rangka memenangkan 

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

15.11.2.2.7 Pemberian kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender atau pihak terkait secara 
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langsung maupun tidak langsung kepada pelaku 

usaha yang mengikuti tender, dengan cara 

melawan hukum; ------------------------------------- 

15.11.2.3 Unsur Pihak Lain; --------------------------------------------------- 

Pihak lain adalah:---------------------------------------------------- 

“para pihak (vertical 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”; ------------------- 

15.11.2.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;---- 

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:----- 

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses 

tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk 

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya 

dan/atau untuk bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha 

lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan 

peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan 

dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain 

dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, 

persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan 

sebagainya; ----------------------------------------------------------- 

15.11.2.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;---------------------------- 

Persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------------------------- 

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha”; ---------------------------------- 

15.11.3 Melihat uraian unsur-unsur Pasal 22 UU No.5/1999 sebagaimana 

disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BP Berau Ltd. sama 

sekali tidak melakukan tindakan persekongkolan dengan Eka Nuri 

Consortium dalam rangka untuk memenangkan Eka Nuri Consortium 

sebagai pemenang tender No. DCU-0064A. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan 

berikut di bawah ini; ------------------------------------------------------------- 

15.11.4 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 
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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.” 

15.11.5 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); ------------------------------------ 

15.11.6 Mengenai unsur bersekongkol dapat dijelaskan bahwa;--------------------- 

15.11.6.1 BP Berau Ltd. dan Eka Nuri Consortium dan atau pihak lain 

sama sekali tidak melakukan kerjasama untuk memenangkan 

Eka Nuri Consortium sebagai pemenang dalam tender 

tersebut. Fakta-fakta yang berkaitan dengan TKDN, 

Perijinan PT Bangun Adhyabahan Perkasa dan LoA 

membuktikan tentang tidak adanya kerjasama antara BP 

Berau Ltd. dengan Eka Nuri Consortium sebagaimana 

dimaksud dalam tindakan persengkongkolan. Adapun uraian 

tentang hal-hal tersebut telah diajukan secara komprehensif 

di atas; ---------------------------------------------------------------- 

15.11.6.2 Tidak terdapat satupun bukti yang dapat memperlihatkan 

bahwa BP Berau Ltd., baik secara terang-terangan maupun 

diam-diam, telah melakukan tindakan penyesuaian dokumen 

dengan peserta lainnya;--------------------------------------------- 

15.11.6.3 Tidak terdapat satupun alasan bahwa BP Berau Ltd. 

membandingkan ataupun dokumen tender sebelum 

penyerahan sebagaimana dimaksud dalam unsure-unsur 

persekongkolan; -----------------------------------------------------  

15.11.6.4 BP Berau Ltd.  jelas-jelas tidak menciptakan persaingan 

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

15.11.6.5 BP Berau Ltd. sama sekali tidak menyetujui apalagi 

memfasilitasi terjadinya persengkokolan. Bagaimanapun 

juga, tindakan persekongkolan dalam melaksanakan tender 
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tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan serta kebijakan 

internal yang diterapkan di BP serta anak-anak 

perusahaannya; ------------------------------------------------------ 

15.11.6.6 Di samping itu, juga terdapat ketentuan FCPA (Foreign 

Corrupt Practices Act), di mana sebagai perusahaan asing 

yang melakukan investasi di Indonesia, BP Berau Ltd. juga 

terikat untuk mematuhi ketentuan FCPA tersebut, dan 

apabila BP Berau Ltd. melanggarnya, maka BP Berau Ltd. 

dapat dikenakan sanksi yang justru lebih berat daripada 

sanksi yang mungkin ditetapkan oleh KPPU; ------------------- 

15.11.6.7 BP Berau Ltd. telah melakukan proses tender sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dalam  hal ini termasuk akan tetapi 

tidak terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam PTK 007, 

yang menjadi acuan dalam melaksanakan tender) serta 

dokumen tender yang berlaku. BP Berau Ltd. tidak pernah 

berniat mengatur agar satu pihak tertentu memenangkan 

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

15.11.6.8 BP Berau Ltd. tidak memberikan kesempatan eksklusif 

kepada setiap peserta tender yang ada. Selama proses tender 

berlangsung tidak ada peserta tender yang mendapatkan 

perlakukan istimewa atau diistimewakan; ----------------------- 

15.11.7 Sehubungan dengan uraian di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada satu-

pun tindakan yang membuktikan bahwa BP Berau Ltd. melakukan salah 

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

15.11.8 Mengenai unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dapat 

dijelaskan bahwa BP Berau Ltd. sama sekali tidak bersekongkol dengan 

pihak manapun juga untuk menyingkirkan pelaku usaha lain. Adapun 

penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, 

proses tender, dan sebagainya telah dilakukan  dengan benar sesuai 

dengan dokumen tender dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Oleh karena itu unsur mengatur dan atau menentukan 

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

15.11.9 Salah satu bukti nyata bahwa BP Berau Ltd. sama sekali tidak pernah 

berniat untuk menyingkirkan CPPI Consortium dari proses tender 

terlihat dari adanya fakta bahwa BP Berau Ltd. memberikan kelulusan 

bersyarat atas penawaran administrasi dan teknis yang diajukan oleh 
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CPPI Consortium. Hal ini  demi mengutamakan terjadinya persaingan 

usaha yang sehat. Jika seandainya BP Berau Ltd. memang sejak awal 

berniat untuk memenangkan Eka Nuri Consortium sebagai pemenang 

tender, maka BP Berau Ltd. akan dengan segala cara berusaha mencari-

cari alasan untuk tidak meloloskan CPPI Consortium pada saat tahap 

pertama dari tender. Fakta ini seharusnya dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi Majelis Komisi untuk membuktikan tidak adanya 

niat dari BP Berau Ltd. bahwa sejak awal telah menginginkan Eka Nuri 

Consortium sebagai pemenang dari tender; ----------------------------------- 

15.11.10 Mengenai unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijelaskan bahwa 

proses tender ini telah dilaksanakan oleh BP Berau Ltd. 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 

Lanjutan, baik yang berkaitan dengan TKDN, Perijinan PT Bangun 

Adhyabahan Perkasa dan juga LoA; ------------------------------------------- 

15.11.11 Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Komisi 

sependapat dengan BP Berau Ltd. 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 tertanggal 14 Mei 2007 harus dibatalkan; ----------------- 

15.12 PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------- 

15.12.1 Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini 

kami mohon agar Majelis Komisi yang terhormat berkenan untuk 

mengeluarkan putusan yang isinya menyatakan bahwa BP Berau Ltd. 

sama sekali tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 

dituduhkan kepadanya. Atau dengan kata lain, tuduhan persekongkolan 

yang diajukan kepada BP Berau Ltd. adalah tidak terbukti atau tidak 

dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya Majelis Komisi juga 

harus memutuskan untuk membebaskan BP Berau Ltd. dari segala 

bentuk hukuman sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa 

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

15.12.2 Demikian Pendapat atau Pembelaan dan Tanggapan serta Klarifikasi 

terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No.14/KPPU-

L/2006, tertanggal 14 Mei 2007 ini kami ajukan; ----------------------------  

(1) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan 

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



  

  
 
 

108

SALINAN 

 

TENTANG HUKUM 

 

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau 

pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai 

dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------- 

1.1 Tentang Identitas Terlapor:-------------------------------------------------------------- 

1.1.1 Terlapor I adalah Eka Nuri Consortium merupakan konsortium yang 

dibuat berdasarkan perjanjian yang dibuat dan/atau ditandatangani pada 

tanggal 6 Desember 2005 dengan anggota konsorsium sebagai berikut: 

(vide, Bukti C):----------------------------------------------------------------------- 

1.1.1.1 PT Eka Nuri, yang beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk 2XX, 

Jakarta 10120; -------------------------------------------------------------  

1.1.1.2 PT National Oilwell Varco, yang beralamat kantor di Jakarta 

Stock Exchange Building, Tower 1, Lantai 28, Jl. Jenderal 

Sudirman Kav. 52, Jakarta 12190; -------------------------------------- 

1.1.1.3 PT Universal Ogden Indonesia, yang beralamat kantor di Building 

412, Cilandak Commercial Estate, Jl. Raya Cilandak KKO, 

Jakarta 12560;-------------------------------------------------------------- 

1.1.1.4 PT OMS Oilfield Services, yang beralamat kantor di Gedung 

Tetrapak Suite 101 Jl. Buncit Raya Kav. 100 Jakarta 12510; ------- 

1.1.1.5 PT Sillo Maritime Perdana, yang beralamat kantor di Prince 

Center II, Lantai 12, Room 1201 Jenderal Sudirman Kav. 3-4, 

Jakarta 10220;--------------------------------------------------------------  

1.1.2 Bahwa dalam prakteknya PT Eka Nuri bertindak selaku ketua konsorsium 

guna mewakili kepentingan Eka Nuri Consortium dalam mengikuti tender 

dan telah ditetapkan sebagai pemenang Tender Integrated Shorebase and 

Management Services; -------------------------------------------------------------- 

1.1.3 Terlapor II adalah BP Berau, Ltd., perusahaan yang didirikan berdsarkan 

hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat pada tanggal 12 Januari 

1995 dan beralamat kantor di Perkantoran Hijau Arkadia, Jl. Letjend. T.B. 

Simatupang  Kav. 88, Jakarta 12520 (vide Bukti C13); ------------------------ 

1.1.4 Bahwa kegiatan utama dari BP Berau, Ltd. adalah melakukan eksplorasi 

dan produksi di wilayah hukum negara Republik Indonesia (vide bukti 13); 

1.2 Tentang Kronologis Tender --------------------------------------------------------------- 

1.2.1 Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya perbedaan kronologis tender 

antara Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dengan Tanggapan dan 

Pembelaan dari Terlapor I sebagaimana terlihat pada tabel berikut: ---------- 
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Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan 
Lanjutan 

Tanggapan dan Pembelaan 
Terlapor I 

Periode Kontrak Kerja 5 tahun 3 tahun dengan 2 x 1 tahun 
perpanjangan 

Tender ulang Tanggal 9 September 2005 Tanggal 13 sampai 27 September 
2005 

Tanggal 16 November 2005 Panitia mengeluarkan dokumen 
penawaran haga (comercial) 

Panitia mengundang peserta yang 
lulus tahap I untuk memasukkan 
penawaran untuk tahap II 

Usulan pemenang tender kepada 
BPMIGAS 

Tanggal 15 Desember 2005 Tanggal 20 Desember 2005 

Permohonan verifikasi TKDN Tanggal 15 Desember 2005 Tanggal 23 Desember 2005 
Hasil verifikasi TKDN Tanggal 1 Februari 2006 Tanggal 11 Januari 2006 
Penerbitan LoA Tanggal 1 Februari 2006 Tanggal 27 Januari 2006 

1.2.2 Bahwa terhadap perbedaan kronologis tender sebagaimana dimaksud pada 

angka 1.2.1. di atas, Majelis Komisi berpendapat tidak perlu menilai 

perbedaan-perbedaan tersebut karena perbedaan tersebut tidak material 

terhadap pertimbangan hukum pada perkara ini, kecuali fakta yang secara 

tegas dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam pertimbangan 

hukumnya; ---------------------------------------------------------------------------- 

1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran pada perkara ini adalah 

adanya persekongkolan tender yang pada pokoknya berdasarkan atas tiga 

permasalahan, yaitu:-------------------------------------------------------------------------- 

1.3.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Terlapor I; ----------------------- 

1.3.2 Izin pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa yang digunakan oleh 

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

1.3.3 Letter of Agreement (LoA) Terlapor II;------------------------------------------- 

1.4 Bahwa oleh karena itu Majelis Komisi akan memberikan pertimbangan hukum 

terhadap ketiga permasalahan tersebut satu per satu di bawah ini;--------------------- 

1.4.1 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Terlapor I;------------------- 

1.4.1.1 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2005 dilakukan pembukaan 

dokumen penawaran harga (commercial) seluruh peserta tender 

dengan hasil sebagai berikut: ------------------------------------------- 

No Perusahaan Harga Penawaran 
(US $) TKDN 

1 Terlapor I 73,696,172.88 86.05 
2 PT. Cipta Pembina Pengangkutan Industries  78,908,093.00 51.29 
3 PT. Cipta Krida Bahari  83,911,513.98 62,14 

1.4.1.2 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2005, terdapat sanggahan dari 

salah satu peserta tender mengenai TKDN dari Terlapor I; -------- 

1.4.1.3 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005, Terlapor II tetap 

mengusulkan Terlapor I sebagai pemenang tender kepada 

BPMIGAS;---------------------------------------------------------------- 

1.4.1.4 Bahwa baru pada tanggal 23 Desember 2005, Terlapor II 

mengajukan permintaan verifikasi TKDN kepada Ditjen Migas; - 



  

  
 
 

110

SALINAN 

1.4.1.5 Bahwa tanggal 11 Januari 2006, hasil verifikasi TKDN baru 

diperoleh, dengan nilai TKDN Terlapor I yang terkoreksi sebesar 

30,02 poin menjadi sebesar 56,05%; ---------------------------------- 

1.4.1.6 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Pemeriksa pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I telah 

merekayasa nilai TKDN yang dimilikinya dan Terlapor II telah 

mengabaikan hasil verifikasi teknis terhadap TKDN dalam 

mengajukan usulan pemenang tender kepada BPMIGAS, 

padahal nilai TKDN akan mempengaruhi BPMIGAS dalam 

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

1.4.1.7 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor I pada 

pokoknya menyatakan nilai TKDN sebesar 86,05% adalah 

skenario optimis perhitungan TKDN. Hasil verifikasi teknis yang 

terkoreksi ini diakibatkan perbedaan asumsi yang digunakan oleh 

PT. Surveyor Indonesia yang bertugas melakukan verifikasi 

perhitungan TKDN Terlapor I;----------------------------------------- 

1.4.1.8 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor II pada 

pokoknya menyatakan bahwa TKDN dalam dokumen penawaran 

harga didasarkan pada prinsip self-assesment dan Terlapor II 

telah memperhitungkan TKDN Terlapor I dengan hasil 

perhitungan bahwa perubahan nilai TKDN tidak akan 

mempengaruhi peringkat urutan calon pemenang sebelum 

mengusulkan Terlapor I sebagai pemenang tender kepada 

BPMIGAS;---------------------------------------------------------------- 

1.4.1.9 Bahwa Majelis Komisi merumuskan pertanyaan hukum 

mengenai permasalahan TKDN Terlapor I adalah sebagai 

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

1.4.1.9.1 Apakah perhitungan TKDN dapat mempengaruhi 

penentuan pemenang tender? --------------------------- 

1.4.1.9.2 Apakah Terlapor II telah mengabaikan perhitungan 

TKDN dalam mengusulkan pemenang tender? ------ 

1.4.1.10 Perihal Perhitungan TKDN Dalam Menentukan Pemenang 

Tender; -------------------------------------------------------------------- 

1.4.1.10.1 Bahwa nilai TKDN diperhitungkan terhadap 

preferensi harga yang akan menjadi acuan dalam 

menentukan peringkat akhir berdasarkan Harga 

Evaluasi Akhir (”HEA”). Untuk mendapatkan 
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preferensi harga TKDN dalam evaluasi penawaran, 

jasa yang ditawarkan harus memiliki TKDN 

minimal 30%. Kurang dari ketentuan tersebut tidak 

diberikan preferensi harga TKDN. Preferensi harga 

diperhitungkan secara proporsional bagi jasa dalam 

negeri terhadap harga terendah penawaran jasa luar 

negeri setinggi-tingginya 7,5%; ------------------------ 

1.4.1.10.2 Bahwa dengan demikian dalam hal penawaran 

harga antara peserta tender yang satu dengan 

peserta tender lainnya tidak terpaut jauh, maka 

TKDN dapat mempengaruhi penentuan pemenang 

tender karena tender akan dimenangkan oleh 

peserta tender yang memiliki HEA terendah; -------- 

1.4.1.10.3 Bahwa dalam hal harga penawaran peserta tender 

dengan peserta tender lainnya berbeda jauh, maka 

preferensi harga tidak akan mengubah peringkat 

HEA dari para peserta tender; --------------------------  

1.4.1.10.4 Bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya kesalahan atau kekuranghati-hatian 

kontraktor dalam melakukan perhitungan TKDN, 

Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 

007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai 

Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“PTK 

007”) telah mengatur mekanisme verifikasi dan 

penalti. Buku II PTK 007, Bagian A, Pasal 8, 

halaman 97 dan Bagian D, halaman 101-102, 

mengatur masalah penalti bukan diskualifikasi - 

yaitu didalam perhitungan HEA yang menggunakan 

nilai TKDN yang terkoreksi. Nilai TKDN penalti 

yang dipakai dalam kontrak – jika memenangkan 

lelang - adalah nilai TKDN usulan lelang kontraktor 

ditambah 10%. Penalti finansial akan dihitung pada 

akhir kontrak berdasarkan selisih besaran HEA 

yang dihitung berdasarkan pencapaian aktual 

TKDN dan nilai TKDN penalti;------------------------ 

1.4.1.10.5 Bahwa Pasal 8 halaman 97 Buku Kedua PTK 007 

menyatakan: “Bilamana ada keberatan tentang 
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TKDN, Panitia/Pejabat Pengadaan memintakan 

verifikasi dari instansi terkait. Hasil verifikasi oleh 

instansi terkait bersifat final, bukan merupakan post 

bidding dan akan mempengaruhi evaluasi 

pengadaan dalam hal: ------------------------------------ 

a. Hasil verifikasi TKDN sama atau lebih besar 

dari pernyataan pada penawaran peserta 

pengadaan.…; ---------------------------------------- 

b. Hasil verifikasi TKDN lebih kecil daripada 

pernyataan pada penawaran peserta pengadaan, 

maka TKDN hasil verifikasi tersebut menjadi 

dasar evaluasi. Namun bilamana peserta 

pengadaan tersebut menjadi pemenang, maka 

nilai TKDN yang dicantumkan dalam kontrak 

adalah nilai TKDN pada penawaran peserta 

pengadaan tersebut ditambah 10% (sepuluh 

persen) dengan maksimum TKDN 100% 

(seratus persen). Ketentuan mengenai hal 

tersebut dicantumkan pada dokumen 

pengadaan; -------------------------------------------- 

1.4.1.10.6 Bahwa dalam hal harga penawaran peserta tender 

berbeda jauh, hasil verifikasi nilai TKDN menjadi 

relevan hanya untuk menentukan ada tidaknya 

penalti TKDN bagi peserta yang nilai TKDN-nya 

dimintakan verifikasi, namun tidak relevan untuk 

menentukan pemenang lelang. Sanksi berupa 

penalti akan diberikan dalam hal nilai TKDN 

peserta lelang lebih tinggi dari pada nilai TKDN 

hasil verifikasi Ditjen Migas; --------------------------- 

1.4.1.11 Perihal Terlapor II Memperhitungkan TKDN Dalam 

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

1.4.1.11.1 Bahwa selaku panitia, Terlapor II tidak bertanggung 

jawab atas pernyataan nilai TKDN sesuai dengan 

Pasal 5 halaman 96 dan 97 Buku Kedua PTK 007 

yang menyatakan: “Peserta pengadaan melakukan 

penilaian TKDN dengan prinsip self assessment 

dan perhitungannya mengikuti ketentuan yang 
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dikeluarkan oleh instansi terkait. Apabila sudah 

mempunyai sertifikasi TKDN yang ditandaskan 

oleh instansi terkait maka pernyataan tersebut 

bersifat final. Peserta pengadaan bertanggung 

jawab penuh atas kebenaran pernyataan nilai 

TKDN yang dinyatakannya. Panitia/Pejabat 

Pengadaan tidak bertanggung jawab atas 

pernyataan TKDN tersebut dan akan 

menggunakannya sebagai dasar evaluasi 

pengadaan” ----------------------------------------------- 

1.4.1.11.2 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, 

nilai TKDN Terlapor I terkoreksi menjadi sebesar 

56,05% dan oleh karena itu Terlapor I dikenai 

sanksi untuk menambah TKDN sebesar 10% dari 

nilai TKDN awal menjadi sebesar 96,05%.-----------  

1.4.1.12 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai TKDN yang 

diajukan oleh Terlapor I adalah semata-mata tindakan 

sepihak dan tanggung jawab dari Terlapor I sendiri tanpa 

ada keterlibatan Terlapor II;----------------------------------------- 

1.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 8 c, halaman 97, Buku Kedua PTK 007, telah 

ditentukan bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya 

berkas lengkap belum diperoleh hasil verifikasi dari instansi terkait, maka 

nilai TKDN penawaran dipergunakan sebagai dasar perhitungan HEA; -----  

1.4.3 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2005, Terlapor II meminta verifikasi 

TKDN Terlapor I kepada Ditjen Migas. Mengingat ketentuan Pasal 8 c, 

halaman 97, Buku Kedua PTK 007, jangka waktu untuk melakukan 

verifikasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Ditjen Migas harus 

sudah memberikan hasil verifikasi TKDN Terlapor I pada tanggal  9 

Januari 2006; ------------------------------------------------------------------------- 

1.4.4 Bahwa pada kenyataannya, Terlapor II telah mengusulkan Terlapor I 

sebagai pemenang tender pada tanggal 15 Desember 2005, sebelum jangka 

waktu verifikasi seharusnya berakhir. Hal ini dilakukan karena 

berdasarkan hasil tender yang ada, Terlapor II telah melakukan simulasi 

perhitungan HEA terhadap harga penawaran terendah Terlapor I, yaitu jika 

TKDN Terlapor I dianggap NOL, nilai HEA-nya masih tetap lebih rendah 

dibanding nilai HEA terendah kedua dari CPPI Consortium. Dalam surat 
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usulan pemenang tender tertanggal 15 Desember 2005 kepada BPMIGAS, 

Terlapor II juga telah menyatakan hal tersebut: --------------------------------- 

” Kami juga menginformasikan bahwa kami akan melakukan verifikasi 

terhadap TKDN yang diajukan oleh PT Eka Nuri melalui Dirjen MIGAS. 

Namun demikian proses usulan pemenang tender ini tetap kami lakukan 

secara bersamaan dengan pertimbangan apa pun hasil dari verifikasi 

tidak akan mempengaruhi rangking dari para peserta lelang. Kami akan 

menggunakan hasil verifikasi hanya untuk mengevaluasi pencapaian 

TKDN dalam pelaksanaan kontrak nantinya.” ---------------------------------- 

1.4.5 Bahwa terlepas berapapun besarnya hasil koreksi TKDN Terlapor I, tidak 

akan berpengaruh terhadap peringkat calon pemenang tender. Baik 

BPMIGAS maupun Terlapor II tidak dapat menggugurkan penawaran 

Terlapor I atas koreksi tersebut. Jika terjadi koreksi atas kandungan lokal, 

pemenang harus dikenakan sanksi berupa penambahan 10% terhadap 

TKDN yang semula diajukan disertai sanksi membayar sejumlah uang jika 

tidak dapat memenuhi kandungan lokal yang ditentukan pada akhir 

kontrak. Bahwa PTK 007 sendiri mengatur opsi tentang pemberian sanksi, 

sehingga pembatalan atau pengguguran justru akan bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. Jika ternyata atas sanksi yang diberikan, peserta 

tender yang bersangkutan merasa tidak dapat memenuhi TKDN, maka 

peserta tersebutlah yang harus berinisiatif mengundurkan diri; --------------- 

1.4.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pengajuan usulan 

Terlapor I sebagai pemenang tender sebelum adanya hasil verifikasi 

TKDN yang dilakukan oleh departemen teknis, atau setidak-tidaknya 

sebelum berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan verifikasi 

TKDN diajukan tidak menunjukkan Terlapor II telah mengabaikan 

perhitungan TKDN dalam mengusulkan pemenang tender pada 

perkara ini, karena Terlapor II telah melakukan simulasi nilai TKDN 

Terlapor I dan berdasarkan hasil simulasinya tersebut, Terlapor I 

tetap merupakan calon pemenang urutan pertama; ------------------------ 

1.4.7 Izin Pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa yang digunakan oleh 

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

1.4.7.1 Bahwa Section 2 Special Instructions to Bidders Part B 

Techincal Proposal Requirements and Criteria huruf 3.2. tentang 

Pass/Fail System – General Requirement pada angka 5 

dinyatakan bahwa: -------------------------------------------------------  
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“Bidder has to submit evidence that can demonstrate if has the 

abilities to provide the following services for the performance  of 

the contract. Compulsory facilities and qualification at point of 

MOB/Demob in Batam and Jakarta are as follows:(1) Bonded 

Area Permit, (2) warehouse and storage system, (3) Open yard 

with dunnage and racks for material, equipment and 

OCTG/Tubular goods storage, (4) Jetty/Port Facilities, 

bungkering facilities and port licences, (5) lifting, handling, and 

transport equipment, rental and posses, (6) Administration 

Offices, (7) CIQP Services, (8) Stevedoring, Cargodoring and 

Custom Clearance Permits, Licences and Registration, (9) 

Comprehensive Inventory System.------------------------------------ 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah 

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

“Peserta tender harus mengajukan bukti yang dapat 

memperlihatkan bahwa peserta tender memiliki kemampuan 

untuk memberikan pelayanan-pelayanan sebagai berikut dan 

menyatakan bahwa jika diberikan kontrak ini, peserta tender 

setuju untuk memberikan pelayanan-pelayanan ini untuk 

melaksanakan kontrak. Fasilitas dan kualifikasi yang diwajibkan 

pada point MOB/Demob di Batam dan Jakarta adalah sebagai 

berikut: (1) Ijin Kawasan Berikat, (2) Sistem Gudang dan 

Penyimpanan, (3) halaman terbuka dengan penutup (dunnage) 

dan Jaring (racks) untuk bahan, peralatan, dan 

OCTG/penyimpanan barang pipa, (4) Fasilitas 

Dermaga/Pelabuhan, fasilitas pengisian bahan bakar (bunkering) 

dan ijin pelabuhan, (5) peralatan angkat, penanganan dan 

transport dengan sewa atau milik, (6) Kantor Administrasi, (7) 

Layanan CIQP dan (8) Bongkar muat pelabuhan (Stevedoring), 

muatan barang pelabuhan (Cargodoring) dan surat ijin pabean, 

lisensi dan pendaftaran, (9) Sistem inventaris yang menyeluruh; - 

1.4.7.2 Bahwa Majelis Komisi melihat persyaratan izin operasi 

pelabuhan Batam yang dimiliki oleh Terlapor I pada saat 

mengikuti tender berupa Izin Rekomendasi Kegiatan Operasi 

DUKS dari Kantor Pelabuhan Batam;--------------------------------- 

1.4.7.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Pemeriksa Lanjutan pada pokoknya menyatakan bahwa 
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pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa yang digunakan oleh 

Terlapor I sebagai point MOB/Demob di Batam tidak memiliki 

izin pelabuhan sesuai dengan persyaratan Instruction to Bidders 

karena izin operasi sementara tidak dikenal dalam PP No 69 

Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, Kepmen No. 54 Tahun 

2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, dan Kepmen 

No. 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. 

Namun demikian Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender 

pada perkara ini oleh Terlapor II; -------------------------------------- 

1.4.7.4 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor I pada 

pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan past and on going 

experiences, PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah beroperasi 

secara legal dengan seijin dan sepengetahuan instansi terkait.  

Disamping itu, nilai penggunaan pelabuhan PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa hanya sebesar 1,5% dari total nilai kontrak 

sehingga tidak dapat menggugurkan keseluruhan kontrak;---------  

1.4.7.5 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor II pada 

pokoknya menyatakan bahwa izin pelabuhan bukan merupakan 

persyaratan tender pada perkara ini karena perizinan 

kepalabuhanan hanya mewakili sebesar 6,64% dari keseluruhan 

nilai kontrak. Persyaratan pass/fail harus dibaca sebagai upaya 

Terlapor II untuk memperoleh gambaran kemampuan peserta 

tender dalam memberikan jasa. Peserta tender hanya diminta 

untuk menunjukkan bukti pendukung bahwa peserta tender dapat 

menjalankan jasa kepelabuhanan pada saat pelaksanaan kontrak. 

Penafsiran mengenai persyaratan di dalam Instruction to Bidders 

(“ITB”) sepenuhnya merupakan kompetensi dari Terlapor II 

sebagai pihak yang menyusun ketentuan di dalam ITB; ------------ 

1.4.7.6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi kemudian 

merumuskan pertanyaan hukum mengenai permasalahan 

perizinan pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa yang 

digunakan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ------------------ 

1.4.7.6.1 Apakah perizinan pelabuhan merupakan persyaratan 

tender?------------------------------------------------------- 

1.4.7.6.2 Apakah PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah 

memiliki perizinan pelabuhan?--------------------------- 
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1.4.7.6.3 Apakah Terlapor I dan Terlapor II mengetahui 

kondisi perizinan pelabuhan yang dimiliki oleh PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa?----------------------------- 

1.4.7.6.4 Apa tindakan Terlapor II terhadap kondisi perizinan 

pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa?----------- 

1.4.7.7 Perihal Izin Pelabuhan Dalam Persyaratan Tender; ----------------- 

1.4.7.7.1 Bahwa jawaban untuk pertanyaan pada butir 

1.4.7.6.1 terletak pada ITB yang ditetapkan oleh 

Terlapor II yang merupakan dokumen persyaratan 

tender yang menjadi dasar bagi para peserta tender 

dalam memasukkan penawarannya; --------------------- 

1.4.7.7.2 Bahwa di dalam ITB, yaitu Section 2 Special 

Instructions to Bidders Part B Techincal Proposal 

Requirements and Criteria huruf 3.2. tentang 

Pass/Fail System – General Requirement pada angka 

5 dinyatakan bahwa:--------------------------------------- 

“Bidder has to submit evidence that can demonstrate 

if has the abilities to provide the following services 

for the performance  of the contract. Compulsory 

facilities and qualification at point of MOB/Demob 

in Batam and Jakarta are as follows:(1) Bonded 

Area Permit, (2) warehouse and storage system, (3) 

Open yard with dunnage and racks for material, 

equipment and OCTG/Tubular goods storage, (4) 

Jetty/Port Facilities, bungkering facilities and port 

licences, (5) lifting, handling, and transport 

equipment, rental and posses, (6) Administration 

Offices, (7) CIQP Services, (8) Stevedoring, 

Cargodoring and Custom Clearance Permits, 

Licences and Registration, (9) Comprehensive 

Inventory System. ------------------------------------------   

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh 

penerjemah tersumpah adalah: --------------------------- 

“Peserta tender harus mengajukan bukti yang dapat 

memperlihatkan bahwa peserta tender memiliki 

kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan 

sebagai berikut dan menyatakan bahwa jika diberikan 
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kontrak ini, peserta tender setuju untuk memberikan 

pelayanan-pelayanan ini untuk melaksanakan 

kontrak. Fasilitas dan kualifikasi yang diwajibkan 

pada point Mob/Demob di Batam dan Jakarta adalah 

sebagai berikut: (1) Ijin Kawasan Berikat, (2) Sistem 

Gudang dan Penyimpanan, (3) halaman terbuka 

dengan penutup (dunnage) dan Jaring (racks) untuk 

bahan, peralatan, dan OCTG/penyimpanan barang 

pipa, (4) Fasilitas Dermaga/Pelabuhan, fasilitas 

pengisian bahan bakar (bunkering) dan ijin 

pelabuhan, (5) peralatan angkat, penanganan dan 

transport dengan sewa atau milik, (6) Kantor 

Administrasi, (7) Layanan CIQP dan (8) Bongkar 

muat pelabuhan (Stevedoring), muatan barang 

pelabuhan (Cargodoring) dan surat ijin pabean, 

lisensi dan pendaftaran, (9) Sistem inventaris yang 

menyeluruh;------------------------------------------------  

1.4.7.7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun ITB 

tersebut disusun oleh Terlapor II, namun tidak tepat 

jika Terlapor II berpendirian bahwa hanya Terlapor 

II yang berhak untuk menafsirkan mengenai arti serta 

tujuan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud 

dalam ITB tersebut. Hal ini disebabkan ITB 

berfungsi sebagai landasan bagi para peserta tender 

dalam menyusun dokumen penawaran, sehingga 

peserta tender pun berhak untuk menafsirkan 

ketentuan-ketentuan di dalam ITB tersebut. Pada sisi 

lain, BPMIGAS sebagai pemberi persetujuan akhir 

terhadap usulan pemenang tender, juga akan 

menjadikan ITB sebagai dasar pertimbangannya 

dalam hal terjadi sengketa mengenai pemenuhan 

persyaratan tender;----------------------------------------  

1.4.7.7.4 Bahwa dengan demikian, tidak tepat jika Terlapor II 

menafsirkan ketentuan yang terdapat di dalam ITB 

sesuai dengan kehendaknya sendiri, karena hal 

tersebut menciptakan ketidakpastian, terutama bagi 

para peserta tender; ---------------------------------------- 
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1.4.7.7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, ketentuan di dalam 

ITB harus ditafsirkan sesuai dengan makna leksikal 

dan gramatikal dari kalimat di dalam ITB tersebut 

dan di dalam konteks ITB secara keseluruhan; -------- 

1.4.7.7.6 Bahwa secara kontekstual ITB, objek tender pada 

perkara ini adalah jasa guna menunjang Proyek 

Tangguh, sehingga Majelis Komisi sependapat 

dengan Terlapor II dalam tanggapan dan 

pembelaannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan 

atas jasa Logistic and Freight Forwarding dapat 

dilaksanakan di pelabuhan manapun di Jakarta atau 

Batam tergantung dari kesiapan kontraktor untuk 

melaksanakan jasa kepelabuhanan tersebut. Namun 

secara leksikal dan gramatikal, Section 2 Special 

Instructions to Bidders Part B Techincal Proposal 

Requirements and Criteria angka 3.2. adalah tentang 

Pass/Fail System – General Requirement, yaitu 

mengenai lulus atau tidaknya peserta tender 

bergantung pada pemenuhan persyaratan yang 

dimaksud dalam angka 3.2 tersebut. Sehingga dalam 

Pass/Fail System, argumen mengenai komponen 

Logistic and Freigth Forwarding yang hanya 

memiliki besaran 6,64% ataupun 1,5% dari 

keseluruhan nilai pekerjaan menjadi tidak relevan. 

Penilaian pemenuhan persyaratan tidak didasarkan 

pada merit system atas dasar bobot komponen 

pekerjaan terhadap nilai seluruh pekerjaan, 

melainkan semata-mata pada ada atau tidaknya 

persyaratan yang dimaksud, yang menentukan pass 

atau fail nya peserta tender;------------------------------- 

1.4.7.7.7 Bahwa jika yang dikehendaki oleh Terlapor II 

terhadap persyaratan izin pelabuhan sebagai upaya 

Terlapor II untuk bisa memperoleh gambaran akan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan jasa, 

maka Majelis Komisi menilai tidak tepat jika 

Terlapor II menerapkan Pass/Fail System. Pass/Fail 

System harus tetap dibaca sebagai Pass/Fail System 
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dan bukan tafsiran sebagaimana yang dikehendaki 

oleh Terlapor II. Para peserta tender tentunya 

membaca ITB secara tersurat dan bukan kehendak 

Terlapor II secara tersirat; -------------------------------- 

1.4.7.7.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi 

berpendapat, sesuai dengan ketentuan di dalam 

Section 2 Special Instructions to Bidders Part B 

Techincal Proposal Requirements and Criteria angka 

3.2. tentang Pass/Fail System – General 

Requirement, izin pelabuhan adalah persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh peserta tender; ----------- 

1.4.7.8 Perihal Izin Pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa; ---------- 

1.4.7.8.1 Bahwa untuk dapat mengetahui kondisi perizinan 

pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa, maka 

diperlukan penelaahan terhadap landasan hukum 

yang mengatur mengenai perizinan pelabuhan 

tersebut. Baik Tim Pemeriksa Lanjutan dan para 

Terlapor telah memberikan paparan mengenai 

peraturan-peraturan yang mengatur mengenai 

perizinan pelabuhan secara ekstensif dan terperinci, 

sehingga Majelis Komisi tidak perlu untuk 

mengulangnya kembali dalam pertimbangan hukum 

ini.------------------------------------------------------------ 

1.4.7.8.2 Bahwa pada saat pemasukkan dokumen tender,              

PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah memiliki Izin 

Rekomendasi Kegiatan Dermaga Untuk Kepentingan 

Sendiri (”DUKS”) Sementara yang diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Pelabuhan Batam, suatu bentuk izin 

yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam 

peraturan-peraturan mengenai kepelabuhanan. Hal 

ini tidak dibantah baik oleh Terlapor I maupun 

Terlapor II dalam Tanggapan dan Pembelaannya. ---- 

1.4.7.8.3 Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan 

fakta PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah 

melaksanakan kegiatan kepelabuhanan untuk 

kepentingan beberapa perusahaan sebelum 

diikutsertakan oleh Terlapor I pada tender perkara 
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ini, meskipun hanya berlandaskan Izin Rekomendasi 

Kegiatan DUKS Sementara;------------------------------ 

1.4.7.8.4 Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan izin 

sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Pelabuhan Batam, yang merupakan badan yang 

memiliki otoritas terhadap permasalahan pelabuhan 

di Batam, yang pada faktanya menjadi dasar 

beroperasinya pelabuhan PT. Bangun Adybahan 

Perkasa dan puluhan pelabuhan serupa lainnya di 

Batam, meskipun penerbitan izin sementara tersebut 

tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Namun PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa secara sadar mengetahui 

bahwa izin sementara tersebut bukanlah izin yang 

seharusnya dimiliki oleh suatu pelabuhan, sehingga 

sejak sebelum diikutsertakan dalam tender pada 

perkara ini, PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah 

mengajukan permohonan izin pengoperasian kepada 

Menteri Perhubungan. Majelis Komisi mengakui, 

bahwa lamanya proses permohonan izin hingga 

dikeluarkannya izin tersebut merupakan 

pertimbangan praktis dari Kantor Pelabuhan Batam 

dalam menerbitkan izin sementara guna mendukung 

kegiatan perekonomian. Namun demikian, 

pertimbangan praktis harus juga didukung oleh 

landasan hukum yang pasti dalam menerbitkan suatu 

perizinan;---------------------------------------------------- 

1.4.7.8.5 Bahwa meskipun terdapat kesenjangan antara de jure 

dengan de facto mengenai izin pelabuhan yang 

dimiliki oleh PT. Bangun Adyabahan Perkasa, dalam 

pertimbangan hukum ini, Majelis Komisi harus 

mendasarkan penilaiannya terhadap de jure dari izin 

pelabuhan yang dimiliki oleh PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa. Meskipun kenyataannya PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa dapat menjalankan 

aktivitas kepelabuhanan selama ini tanpa dasar 

hukum yang jelas, tidak menyebabkan secara de jure 

PT. Bangun Adyabahan Perkasa telah memiliki izin 
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yang sah. Secara de jure, izin pelabuhan yang sah 

harus didasarkan pada ketentuan peraturan yang 

berlaku. Dengan demikian, pada saat memasukkan 

dokumen penawaran, PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa tidak memiliki izin pelabuhan yang sah;  

1.4.7.9 Perihal Pengetahuan Terlapor I dan Terlapor II Terhadap Izin  

PT. Bangun Adyabahan Perkasa; -------------------------------------- 

1.4.7.9.1 Bahwa dasar Terlapor I dalam memilih pelabuhan 

PT. Bangun Adyabahan Perkasa antara lain 

berdasarkan past and on going experiences PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa dalam melaksanakan 

aktivitas kepelabuhanan; ---------------------------------- 

1.4.7.9.2 Bahwa Majelis Komisi menilai siapa pun yang 

dengan itikad baik akan menggunakan suatu jasa, di 

mana jasa yang sama telah dan sedang diberikan 

kepada pihak lain, tidak memiliki kewajiban hukum 

untuk memastikan legalitas dari jasa yang hendak 

dipergunakannya. Kewajiban hukum untuk 

memenuhi aspek legalitas dalam menyediakan jasa 

kepada seseorang atau badan hukum, terletak pada 

pihak pemberi jasa tersebut; ------------------------------ 

1.4.7.9.3 Bahwa pada perkara ini, Majelis Komisi menilai 

sebagai suatu kewajaran jika Terlapor I menilai PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa telah memenuhi izin 

kepelabuhanan berdasarkan kenyataan PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa telah memberikan jasa 

kepelabuhanan kepada beberapa pihak lain selama 

ini tanpa ada permasalahan. PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa di sisi lain, secara hukum berkewajiban 

untuk memenuhi seluruh izin pelabuhan yang 

ditentukan oleh peraturan sehingga dapat menjamin 

penggunaan jasanya bebas dari permasalahan hukum. 

Bahwa sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang 

kepelabuhanan, PT. Bangun Adyabahan Perkasa 

seharusnya memahami seluruh perizinan yang diatur 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menjadi kewajiban PT. Bangun Adyabahan Perkasa 
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untuk memberitahukan kepada Terlapor I dan 

seluruh pengguna dan calon pengguna jasanya 

mengenai kondisi izin pelabuhan yang telah 

dimilikinya. Dengan demikian Majelis Komisi 

menilai bahwa Terlapor I tidak mengetahui 

kondisi izin pelabuhan PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa pada saat memasukkan dokumen 

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

1.4.7.9.4 Bahwa sebaliknya, Terlapor II mengetahui kondisi 

perizinan PT. Bangun Adyabahan Perkasa melalui 

surat sanggahan dari PT. Citra Pembina 

Pengangkutan Industries (“PT. CPPI”) tertanggal 8 

Desember 2005. Majelis Komisi mengakui bahwa 

surat sanggahan mengenai perizinan pelabuhan PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa dilakukan tidak sesuai 

dengan prosedur yang diatur dalam PTK 007 

sebagaimana telah diuraikan oleh Terlapor II dalam 

Tanggapan dan Pembelaannya; -------------------------- 

1.4.7.9.5 Bahwa meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat 

menghilangkan kenyataan bahwa Terlapor II 

kemudian mengetahui permasalahan izin pelabuhan 

PT. Bangun Adyabahan Perkasa yang diajukan oleh 

Terlapor I dalam dokumen penawarannya. Terlapor 

II tidak dapat mengabaikan pengetahuannya 

mengenai izin pelabuhan PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa dengan alasan sanggahan yang sudah lewat 

waktu, formalitas sanggahan PT. CPPI yang tidak 

terpenuhi tidak menimbulkan suatu kewajiban 

hukum yang harus dilakukan oleh Terlapor II, namun 

juga tidak menggugurkan pengetahuan yang 

didapatkan oleh Terlapor II melalui surat sanggahan 

tersebut. Dengan demikian, Terlapor II telah 

mengetahui kondisi izin pelabuhan PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa pada saat mengusulkan 

Terlapor I sebagai calon pemenang tender;--------- 

1.4.7.10 Perihal Tindakan Terlapor II Mengenai Izin Pelabuhan PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa; ------------------------------------------- 
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1.4.7.10.1 Bahwa meskipun Terlapor II mengatahui kondisi izin 

pelabuhan PT. Bangun Adyabahan Perkasa yang 

digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II tetap 

mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang 

tender kepada BPMIGAS. Majelis Komisi mengakui, 

sanggahan PT. CPPI mengenai permasalahan 

administrasi dan teknis yang tidak sesuai dengan 

prosedur PTK 007 menyebabkan tidak ada kewajiban 

hukum bagi Terlapor II untuk melakukan tindakan 

apa pun. Namun demikian Majelis Komisi perlu 

untuk menjelaskan dalam pertimbangan hukum ini, 

bahwa Majelis Komisi bertugas untuk menilai ada 

tidaknya dugaan persekongkolan tender pada perkara 

ini dan suatu persekongkolan tender tidak hanya 

terjadi karena adanya pelanggaran prosedur tender 

namun bisa juga terjadi meskipun semua prosedur 

tender telah dipenuhi. Suatu persekongkolan tender 

dapat terjadi tanpa adanya satu prosedur pun yang 

dilanggar. Oleh karena itu, meskipun sanggahan PT. 

CPPI tidak sesuai dengan prosedur dan tindakan 

Terlapor II telah sesuai dengan prosedur, tidak serta-

merta membuktikan tidak adanya persekongkolan 

tender pada perkara ini; ----------------------------------- 

1.4.7.10.2 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi masih harus 

mempertimbangkan hal lain selain tindakan Terlapor 

II yang tetap mengusulkan Terlapor I sebagai calon 

pemenang, yaitu bagaimana kondisi izin pelabuhan 

yang dipergunakan oleh peserta tender lain pada saat 

memasukkan dokumen penawaran dan tindakan apa 

yang dilakukan oleh Terlapor II mengenai kondisi 

perizinan tersebut; ----------------------------------------- 

1.4.7.10.3 Bahwa selain Terlapor I, peserta tender lain pada 

tender ini adalah CPPI Consortium dan Cipta Krida 

Bahari (“CKB”) Consortium. Setelah memeriksa 

seluruh dokumen penawaran peserta tender, Majelis 

Komisi mengetahui bahwa CPPI Consortium 

mengajukan pelabuhan PT. Semblog Citranusa dan 
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CKB Consortium mengajukan pelabuhan yang juga 

diajukan oleh Terlapor I, yaitu pelabuhan PT. 

Bangun Adyabahan Perkasa. Izin pelabuhan yang 

dimiliki oleh CPPI Consortium sebagaimana 

dimasukkan dalam dokumen penawarannya adalah 

izin operasi sementara yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kantor Pelabuhan Batam, hal mana juga telah 

dijelaskan oleh Terlapor II dalam Tanggapan dan 

Pembelaannya; --------------------------------------------- 

1.4.7.10.4 Bahwa seluruh peserta tender, yaitu Terlapor I, CPPI 

Consortium, dan CKB Consortium, telah diluluskan 

oleh Terlapor II pada tahap evaluasi administrasi dan 

teknis. Oleh karena itu Majelis Komisi menilai 

Terlapor II telah melakukan tindakan yang sama, 

meskipun tindakan tersebut tidak benar, terhadap 

seluruh peserta tender. Majelis Komisi tidak 

menemukan adanya perlakuan istimewa yang 

dilakukan oleh Terlapor II terhadap Terlapor I 

dibandingkan dengan peserta tender lainnya, terkait 

dengan masalah izin pelabuhan di Batam;-------------- 

1.4.7.10.5 Bahwa atas dasar tersebut Majelis Komisi menilai, 

pengajuan Terlapor I sebagai calon pemenang tender 

semata-mata didasarkan pada harga penawaran 

Terlapor I yang merupakan harga penawaran 

terendah. Kalau pun pada saat itu, terdapat peserta 

lain yang memberikan harga penawaran lebih rendah 

dibanding harga penawaran Terlapor I, tentunya 

Terlapor II akan megusulkan peserta dengan harga 

penawaran yang lebih rendah tersebut sebagai 

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

1.4.7.10.6 Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor II 

mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang 

tender, tidak didasari atas suatu persekongkolan 

antara Terlapor I dan Terlapor II, namun semata-

mata atas dasar kesalahan Terlapor II dalam 

menyusun dan menafsirkan ketentuan mengenai 

perizinan pelabuhan bagi peserta tender pada perkara 
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ini. Oleh karena itu, Terlapor II meluluskan secara 

administrasi dan teknis, tidak hanya PT. Bangun 

Adyabahan Perkasa, tetapi pelabuhan lain yang 

memiliki kondisi perizinan yang sama dengan 

perizinan PT. Bangun Adyabahan Perkasa; -------- 

1.4.8 Letter of Agreement (“LoA”) Terlapor II; ------------------------------------  

1.4.8.1 Bahwa Terlapor II telah menerbitkan LoA untuk pekerjaan 

mendahului kontrak pada perkara ini, senilai US$ 500.000,00 

kepada Terlapor I pada tanggal 6 Januari 2006 yang kemudian 

disetujui dan ditandatangani oleh Terlapor II pada tanggal 27 

Januari 2006; ------------------------------------------------------------  

1.4.8.2 Bahwa penerbitan LoA tersebut dilakukan sebelum adanya 

persetujuan pemenang tender dari BPMIGAS yang baru 

dikeluarkan pada tanggal 26 April 2006; ----------------------------  

1.4.8.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Pemeriksa pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan LoA 

menunjukkan Terlapor II sejak awal telah menginginkan 

Terlapor I menjadi pemenang tender, karena penerbitan LoA 

dilakukan sebelum adanya keputusan pemenang tender dari 

BPMIGAS;---------------------------------------------------------------  

1.4.8.4 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor I pada 

pokoknya menyatakan bahwa penerbitan LoA merupakan 

keputusan dan tindakan sepihak dari Terlapor II dan tidak 

terdapat inisiatif dari Terlapor I dalam membuat LoA tersebut; --  

1.4.8.5 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor II pada 

pokoknya menyatakan bahwa LoA diterbitkan oleh Terlapor II 

untuk menghindari timbulnya resiko kerugian yang sangat besar 

akibat keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak. 

Penandatanganan LoA dilakukan setelah proses tender selesai 

dan usulan calon pemenang dengan penawaran terendah telah 

diusulkan kepada BPMIGAS sehingga tidak terbukti bahwa 

penerbitan LoA menunjukkan Terlapor II menginginkan 

Terlapor I sebagai pemenang tender sejak awal;--------------------  

1.4.8.6 Bahwa Majelis Komisi kemudian merumuskan pertanyaan 

hukum mengenai permasalahan Letter of Agreement (LoA) 

Terlapor II adalah sebagai berikut: -----------------------------------  
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1.4.8.6.1 Apakah penerbitan LoA Terlapor II merupakan 

tindakan yang dapat dibenarkan dalam bidang usaha 

eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi; -------  

1.4.8.6.2 Apakah penerbitan LoA oleh Terlapor II merupakan 

tindakan yang secara sengaja mengarahkan Terlapor 

I sebagai pemenang tender; ------------------------------  

1.4.8.7 Perihal Kedudukan LoA;-----------------------------------------------  

1.4.8.7.1 Bahwa untuk mengetahui kedudukan LoA dalam 

bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas 

bumi perlu dilihat ketentuan yang mengatur 

mengenai hal tersebut. Dalam hal ini ketentuan yang 

dimaksud adalah Pedoman Tata Kerja BPMIGAS 

No. 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai 

Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“PTK 007”); 

1.4.8.7.2 Bahwa PTK 007 mengatur mengenai pelaksanaan 

pekerjaan mendahului surat 

perjanjian/kontrak/SP/PO yang hanya dilakukan 

dalam hal keadaan yang sangat mendesak dengan 

jastifikasi kuat yang apabila tidak segera 

dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian 

Kontraktor KKS yang bersangkutan. Selanjutnya 

PTK 007 juga menyebutkan pelaksanaan pekerjaan 

mendahului surat perjanjian/kontrak/SP/PO tersebut 

dapat dilaksanakan sesudah keputusan pemenang, 

kecuali dalam keadaan mendesak dapat ditunjuk 

calon pemenang urutan pertama untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan persetujuan tertulis Pejabat Yang 

Berwenang. Dalam hal penetapan pemenang 

merupakan kewenangan BPMIGAS, maka terlebih 

dahulu harus mendapatkan persetujuan BPMIGAS; -  

1.4.8.7.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Majelis Komisi 

menilai LoA yang pada pokoknya adalah identik 

dengan pekerjaan yang mendahului kontrak 

merupakan suatu tindakan yang dapat 

dibenarkan dan sesuai dengan PTK 007;------------ 

1.4.8.8 Perihal LoA Terlapor II terhadap Terlapor I;------------------------- 

1.4.8.8.1 Bahwa meskipun secara normatif kedudukan LoA 

dapat dibenarkan karena diatur di dalam PTK 007, 
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namun demikian PTK 007 mengatur juga kondisi-

kondisi yang harus dipenuhi terlebih dulu dalam 

mengeluarkan LoA. Oleh karena itu untuk menjawab 

pertanyaan pada angka 1.4.8.6.2 Majelis Komisi 

perlu menilai apakah kondisi-kondisi yang 

dipersyaratkan di dalam PTK 007 telah terpenuhi 

sebelum Terlapor II menerbitkan LoA; ----------------- 

1.4.8.8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam PTK 007, 

maka pekerjaan mendahului kontrak dapat dilakukan 

apabila: ------------------------------------------------------  

a. terdapat keadaan yang mendesak dengan 

jastifikasi yang kuat yang apabila tidak segera 

dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian 

Kontraktor KKS; --------------------------------------   

b. adanya keputusan pemenang kecuali dalam 

keadaan mendesak dapat ditunjuk calon 

pemenang pertama; -----------------------------------  

c. adanya persetujuan tertulis Pejabat Yang 

Berwenang; --------------------------------------------  

d. persetujuan BPMIGAS dalam hal penetapan 

pemenang merupakan kewenangan BPMIGAS; -- 

1.4.8.8.3 Bahwa Majelis Komisi menilai argumen mengenai 

situasi yang dihadapi oleh Terlapor II dalam 

melaksanakan Proyek Tangguh sebagaimana 

dijelaskan dalam Tanggapan dan Pembelaannya telah 

menimbulkan keadaan yang mendesak dan terdapat 

justifikasi yang kuat untuk melaksanakan pekerjaan 

mendahului kontrak. Salah satu argumen yang 

disampaikan oleh Terlapor II adalah karena 

BPMIGAS tidak menyampaikan persetujuan atau 

penolakannya atas usulan pemenang yang telah 

diajukan oleh Terlapor II dalam 20 (dua puluh) hari 

kerja sesuai dengan ketentuan PTK 007;---------------- 

1.4.8.8.4 Bahwa Majelis Komisi perlu mempertimbangkan 

secara khusus mengenai argumen telah lewat waktu 

20 (dua puluh) hari kerja. Kronologis mengenai 

usulan pemenang, jangka waktu persetujuan, dan 
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penerbitan LoA hingga penandatanganan kontrak 

dapat dilihat sebagai berikut: ---------------------------- 

a. Tanggal 15 Desember 2005, Terlapor II 

mengajukan usulan pemenang tender kepada 

BPMIGAS;---------------------------------------------  

b. Jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja untuk 

persetujuan atau penolakan usulan pemenang 

tender oleh BPMIGAS berakhir pada tanggal 12 

Januari 2006;-------------------------------------------  

c. Tanggal 6 Januari 2006, Terlapor II menerbitkan 

LoA;-----------------------------------------------------  

d. Tanggal 27 Januari 2006, Terlapor I menyetujui 

LoA;-----------------------------------------------------  

e. Tanggal 26 April 2006, BPMIGAS menyetujui 

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

f. Tanggal 26 April 2006, Terlapor II 

memberitahukan ketidakberhasilan menjadi 

pemenang tender kepada para peserta tender 

yang kalah; ---------------------------------------------  

g. Tanggal 9 Mei 2006, Terlapor II 

memberitahukan contract award kepada Terlapor 

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

h. Tanggal 17 Mei 2006, Terlapor I dan Terlapor II 

menandatangani kontrak;-----------------------------  

1.4.8.8.5 Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1.4.8.8.4 

di atas, jika benar LoA diterbitkan atas dasar 

BPMIGAS belum mengeluarkan persetujuan karena 

telah melampaui jangka waktu 20 (dua puluh) hari 

kerja, maka LoA setidak-tidaknya harus diterbitkan 

setelah tanggal 12 Januari 2006. Pada kenyataannya, 

LoA diterbitkan sebelum berakhirnya jangka waktu 

20 (dua puluh) hari kerja; --------------------------------- 

1.4.8.8.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai 

argumen keadaan mendesak adalah karena 

BPMIGAS belum juga menyampaikan persetujuan 

atau penolakan setelah jangka waktu 20 (dua puluh) 

hari kerja berakhir adalah tidak benar; ------------------ 
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1.4.8.8.7 Bahwa Majelis Komisi menilai argumen keadaan 

mendesak lainnya yang disampaikan oleh Terlapor II 

adalah untuk menghindari keterlambatan dalam 

penyelesaian pembangunan kilang LNG Tangguh 

yang dapat berakibat pada keterlambatan untuk 

memenuhi jadwal pengiriman LNG tepat pada 

waktunya. Majelis Komisi menilai bahwa kondisi 

yang dihadapi oleh Terlapor II tersebut adalah benar 

dan juga telah dikuatkan oleh pernyataan Kepala 

BPMIGAS kepada KPPU dalam pertemuan dengan 

Tim Pemeriksa KPPU pada tanggal 14 Maret 2007. 

Oleh karena itu persyaratan pertama untuk 

melakukan pekerjaan mendahului kontrak telah 

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

1.4.8.8.8 Bahwa pada saat itu, belum ada persetujuan dari 

BPMIGAS mengenai pemenang tender, namun 

Terlapor I yang merupakan calon pemenang urutan 

pertama telah diusulkan sebagai pemenang tender 

kepada BPMIGAS. Sesuai dengan ketentuan PTK 

007, dalam keadaan mendesak dapat ditunjuk calon 

pemenang urutan pertama untuk melaksanakan 

pekerjaan dan oleh karena itu telah memenuhi syarat 

kedua untuk melakukan pekerjaan mendahului 

kontrak;------------------------------------------------------  

1.4.8.8.9 Bahwa persetujuan tertulis dari pejabat yang 

berwenang terhadap pekerjaan mendahului kontrak 

telah diterbitkan oleh Terlapor II pada tanggal 6 

Januari 2006 yang kemudian disetujui dan 

ditandatangani oleh Terlapor I pada tanggal 27 

Januari 2006 dalam bentuk LoA. Dengan demikian 

syarat ketiga untuk melakukan pekerjaan mendahului 

kontrak telah terpenuhi; ----------------------------------- 

1.4.8.8.10 Bahwa Terlapor II berargumen karena nilai pekerjaan 

mendahului kontrak adalah sebesar US$ 500 ribu dan 

sesuai dengan PTK 007, pelaksanaaan pekerjaan-

pekerjaan dibawah nilai US$ 5 juta tidak 

memerlukan persetujuan BPMIGAS dengan 
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demikian LoA Terlapor II tidak memerlukan 

persetujuan BPMIGAS; ----------------------------------- 

1.4.8.8.11 Bahwa Majelis Komisi menilai argumen tersebut 

tidak tepat karena PTK 007 secara jelas menyatakan:  

“....Dalam hal penetapan pemenang merupakan 

kewenangan BPMIGAS, maka terlebih dahulu harus 

mendapatkan persetujuan BPMIGAS”;------------------ 

 Dalam perkara ini, penetapan pemenang tender 

merupakan kewenangan dari BPMIGAS karena nilai 

pekerjaan melampaui US$ 5 juta. Meskipun 

pekerjaan mendahului kontrak yang akan dilakukan 

oleh Terlapor I adalah pekerjaan awal sebesar US$ 

500 ribu, tetapi pekerjaan tersebut merupakan bagian 

dari keseluruhan kontrak yang nilai pekerjaannya di 

atas US$ 5 juta. PTK 007 tidak secara jelas mengatur 

mengenai pekerjaan mendahului kontrak yang 

nilainya lebih kecil dari nilai keseluruhan kontrak, 

sehingga Majelis Komisi menilai ketentuan dalam 

PTK 007 mengenai persetujuan BPMIGAS tetap 

berlaku meskipun nilai pekerjaan mendahului kontrak 

di bawah US$ 5 juta karena penetapan pemenang 

pada perkara ini merupakan kewenangan BPMIGAS. 

1.4.8.8.12 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

Majelis Komisi menilai bahwa syarat keempat dalam 

melakukan pekerjaan mendahului kontrak tidak 

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

1.4.8.8.13 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai 

penerbitan LoA oleh Terlapor II tidak sesuai dengan 

ketentuan di dalam PTK 007. Selanjutnya Majelis 

Komisi menilai apakah LoA tersebut secara sengaja 

diterbitkan oleh Terlapor II untuk mengarahkan 

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

1.4.8.8.14 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II telah 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penentuan pemenang tender dan 

berdasarkan pertimbangannya tersebut, Terlapor II 

berkeyakinan bahwa Terlapor I akan disetujui oleh 
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BPMIGAS sebagai pemenang tender. Majelis Komisi 

tidak menemukan adanya bukti-bukti penerbitan LoA 

oleh Terlapor II ditujukan untuk mengarahkan 

Terlapor I sebagai pemenang tender. Majelis Komisi 

menilai Terlapor II akan melakukan hal yang sama 

terhadap peserta tender mana pun dalam kondisi yang 

sama, sehingga tindakan menerbitkan LoA bukan 

merupakan upaya Terlapor II dalam 

mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang 

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

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

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

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

2.1 Bahwa ketentuan 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”; ------------------------------------------------------------- 

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

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

2.2.1 Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------------- 

2.2.1.1 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; ----------------------------------------------------------  

2.2.1.2 Bahwa Terlapor II adalah badan hukum yang melakukan kegiatan 

usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia 

sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.3 

dan 1.1.4 putusan ini; ----------------------------------------------------  

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ----------   

2.2.2 Bersekongkol; ---------------------------------------------------------------------- 

2.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, 

yang dimaksud bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan 
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dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender 

tertentu. Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:------ 

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----------------------------  

b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan 

tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;--------- 

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;--------- 

d. Menciptakan persaingan semu; -------------------------------------- 

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persengkokolan; 

f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka 

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

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender 

atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara 

melawan hukum; ------------------------------------------------------ 

2.2.2.2 Bahwa sesuai dengan uraian mengenai penghitungan TKDN 

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.4.1 

putusan ini, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan Terlapor 

II yang mengabaikan hasil verifikasi TKDN Terlapor I dalam 

mengusulkan Terlapor I sebagai pemenang tender yang 

merupakan bentuk memfasilitasi persekongkolan;-------------------- 

2.2.2.3 Bahwa dalam hal izin pelabuhan PT Bangun Adyabahan Perkasa 

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.4.7 

putusan ini, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan Terlapor 

II yang memberi kesempatan eksklusif kepada Terlapor I terkait 

dengan izin pelabuhan yang dimiliki PT. Bangun Adyabahan 

Perkasa karena Terlapor II memberikan perlakuan yang sama 

terhadap peserta tender lain dengan kondisi perizinan pelabuhan 

yang sama; ----------------------------------------------------------------   

2.2.2.4 Bahwa dalam hal penerbitan LoA sebagaimana diuraikan dalam 

bagian Tentang Hukum butir 1.4.8 putusan ini, Majelis Komisi 

tidak menemukan upaya Terlapor II yang mengarahkan Terlapor I 

sebagai pemenang tender melalui penerbitan LoA;------------------- 

2.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; ---- 

2.3 Menimbang dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, maka Majelis Komisi 

menilai tidak perlu untuk melakukan penilaian unsur lainnya dalam Pasal 22 UU 

No. 5 tahun 1999; ----------------------------------------------------------------------------- 



  

  
 
 

134

SALINAN 

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

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

3.1 Tentang Inkonsistensi Tim Pemeriksa; ---------------------------------------------------- 

3.1.1 Bahwa Majelis Komisi merasa perlu untuk memberikan pertimbangan 

hukum mengenai persoalan inkonsistensi Tim Pemeriksa yang 

disampaikan oleh Terlapor I dalam Tanggapan dan Pembelaannya; --------- 

3.1.2 Bahwa dalam Tanggapan dan Pembelaannya, Terlapor I pada pokoknya 

memandang perbedaan dasar dugaan pelanggaran antara Tim Pemeriksa 

Pendahuluan dan Tim Pemeriksa Lanjutan dalam perkara ini sebagai 

bentuk inkonsistensi sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan 

merugikan kepentingan Terlapor I dalam melakukan pembelaan; ------------ 

3.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perbedaan dasar dugaan pelanggaran 

bukanlah sebagai bentuk inkonsistensi selama dugaan pelanggaran yang 

disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan dan Tim Pemeriksa 

Lanjutan adalah sama. Pada perkara ini, baik Tim Pemeriksa Pendahuluan 

maupun Tim Pemeriksa Lanjutan secara konsisten tetap menduga adanya 

pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999. Rumusan dugaan pelanggaran 

merupakan diskresi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tim Pemeriksa, 

baik pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan maupun Tahap Pemeriksaan 

Lanjutan. Selain mengenai dugaan pelanggaran pasal dalam UU No 5 

Tahun 1999, Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahulan tidak mengikat Tim 

Pemeriksa Lanjutan, karena baik Tim Pemeriksa Pendahuluan maupun 

Tim Pemeriksa Lanjutan merupakan Tim yang mandiri dan dibentuk 

berdasarkan surat keputusan dan surat tugas masing-masing. Majelis 

Komisi berpendapat inkonsistensi terjadi dan dapat merugikan 

kepentingan Terlapor dalam melakukan pembelaan, dalam hal dugaan 

pasal yang dilanggar berbeda antara Laporan Dugaan Pelanggaran, 

Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Lanjutan. Oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa tidak 

terdapat inkonsistensi dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh 

Tim Pemeriksa pada perkara ini; ----------------------------------------------- 

3.2 Tentang Ijin Pengoperasian Pelabuhan;---------------------------------------------------- 

3.2.1 Bahwa Menteri Perhubungan dalam menetapkan izin pengoperasian 

pelabuhan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai 

bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan ketidakpastian pelaku usaha 

dalam melakukan kegiatan usahanya;--------------------------------------------- 
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3.3 Tentang Putusan PTUN Jakarta; ------------------------------------------------------------ 

3.3.1 Bahwa Majelis Komisi mengetahui keberadaan Putusan PTUN Jakarta dan 

proses hukum yang sedang berlangsung, namun proses tersebut tidak 

menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara ini 

3.3.2 Bahwa Majelis Komisi memandang objek gugatan di PTUN Jakarta adalah 

Notification of Unsuccessful – Tender # DCU-0064A, Integrated 

Shorebase Management and Logistic Services for Tangguh Drilling 

Project, sedangkan objek perkara di KPPU adalah persekongkolan untuk 

menentukan pemenang dalam tender tersebut, dengan demikian objek 

gugatan di PTUN dan perkara yang sedang ditangani KPPU adalah hal 

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

3.4 Tentang Surat Kepala Divisi Hukum BPMIGAS;---------------------------------------- 

3.4.1 Bahwa Kepala Divisi Hukum BPMIGAS, Alan Frederik, mengirimkan 

surat kepada Tim Pemeriksa Nomor 121/BPD1000/2007/SO tertanggal 18 

April 2007 yang pada pokoknya mengkoreksi pendapatnya dalam 

pertemuan dengan Tim Pemeriksa pada tanggal 14 Maret 2007; ------------- 

3.4.2 Bahwa Majelis Komisi tidak mempertimbangkan surat tersebut dalam 

putusan ini karena surat tersebut bukan sikap resmi dari BPMIGAS; -------- 

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

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi 

untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, 

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

4.1 Merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan untuk memperbaiki mekanisme 

dan proses pemberian izin pengoperasian pelabuhan agar memberi kepastian 

hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di bidang usaha kepelabuhanan;- 

4.2 Merekomendasikan kepada Kepala BPMIGAS untuk memberikan sanksi kepada 

Kepala Divisi Hukum, Alan Frederik, sesuai dengan peraturan yang berlaku;------- 

4.3 Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk melakukan koordinasi kepada 

semua instansi terkait untuk meningkatkan pemakaian barang dan jasa dalam 

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

4.4 Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk memberikan sanksi kepada BP 

Berau Ltd. karena tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan PTK 007 

pada tender ini; -------------------------------------------------------------------------------- 

4.5 Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk menyempurnakan PTK 007 

khususnya terkait mengenai TKDN dan pekerjaan mendahului kontrak; -------------  

2 Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat 

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

 
 

Menyatakan Terlapor I: Eka Nuri Consortium dan Terlapor II: BP Berau Ltd. tidak 

terbukti melakukan persekongkolan dalam tender Integrated Shorebase Management 

and Logistic Services; ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada 

hari Rabu, tanggal 27 Juni 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2007 oleh Majelis Komisi yang 

terdiri dari Ir. Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Majelis, Yoyo Arifardhani, SH, MM, 

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

dibantu oleh: Arnold Sihombing, SH, MH dan M. Hadi Susanto, SH masing-masing sebagai 

Panitera serta dihadiri oleh Terlapor I dan Terlapor II. --------------------------------------------- 
 

 

 

 

Ketua Majelis, 

ttd. 

Ir. Tadjuddin Noer Said  

 

 

Anggota Majelis, 

ttd. 

Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M 

Anggota Majelis, 

ttd. 

Didik Akhmadi, Ak, M.Comm

  

Panitera, 

 

 

ttd. 

M. Hadi Susanto, S.H. 

 

 

ttd. 

Arnold Sihombing, SH, MH 

 


