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P U T U S A N 
 Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2005  

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

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

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender 

Pengadaan Pipa Untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai Labuhan Maringgai – 

Muara Bekasi Untuk Proyek Pipanisasi Gas South Sumatera – West Java (SSWJ) Tahap II 

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk., yang dilakukan oleh:------------------------------- 

1. Terlapor I , PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. (PGN) yang beralamat kantor 

di Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Pusat 11140; ------------------------------------------   

2. Terlapor II, Ketua Panitia Tender Pengadaan Pipa Untuk Proyek Transmisi Gas Jalur 

Lepas Pantai Labuhan Maringgai – Muara Bekasi Untuk Proyek Pipanisasi Gas South 

Sumatera – West Java (SSWJ) Tahap II PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. 

(Ketua Panitia) yang beralamat kantor di Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Pusat 

11140;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Terlapor III, PT. South East Asia Pipe Industries (SEAPI) yang beralamat kantor di 

Wisma Bakrie Lt. 6, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920; --------------------------  

4. Terlapor IV, PT. Bakrie & Brothers, Tbk. (Bakrie & Brothers) yang beralamat kantor 

di Wisma Bakrie, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920; -----------------------------  

5. Terlapor V, Welspun Gujarat Stahl Rohren Pte. Ltd. (Welspun) yang beralamat di 

Trade World B Wing 9th Flr. Kamala Compund Senapati Bapat Marg Lower Parel, 

Mumbai, India; --------------------------------------------------------------------------------------  

6. Terlapor VI, Daewoo International Corporation (Daewoo) yang beralamat kantor di  

Lippo Plaza Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta;-------------------------------------  

7. Terlapor VII, Det Norske Veritas Pte. Ltd (DNV Singapore) yang beralamat kantor di 

10 Science Park Drive, Singapore 118224; ------------------------------------------------------  

8. Terlapor VIII, PT. Cipta Dekatama Tastek (Cipta Dekatama) yang beralamat kantor di 

Wisma Benhil, Lt. 7, Room B1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta 10210; ------------  
 

telah mengambil Putusan sebagai berikut:------------------------------------------------------------ 
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Majelis Komisi;------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;--------------- 

Setelah mendengar keterangan Pelapor;----------------------------------------------------- 
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;---------------------------------------------- 
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-------------------------------------------------- 
Setelah mendengar keterangan Ahli;--------------------------------------------------------- 
Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;------------------------------------------------ 

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

TENTANG DUDUK PERKARA 

 
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan 

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

persekongkolan tender pengadaan pipa untuk proyek transmisi gas jalur lepas pantai 

Labuhan Maringgai – Muara Bekasi untuk proyek pipanisasi gas South Sumatera – 

West Java (SSWJ) tahap II PT. Perusahaan Gas Negara (Persero),Tbk.;-------------------- 

2. Menimbang selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian 

terhadap laporan tersebut yang pokoknya antara lain sebagai berikut: ---------------------- 

2.1. Bahwa penunjukan Konsorsium SEAPI-Welspun sebagai pemenang tender dalam 

tender pengadaan pipa offshore South Sumatera-West Java (SSWJ) Tahap II 

paket Labuhan Maringgai – Muara Bekasi dilakukan dengan cara yang tidak sah;  

2.2. Bahwa PGN melakukan diskriminasi dengan tidak melakukan inspeksi terhadap 

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

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

maka Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas; ----------------------------------- 

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

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 45/PEN/KPPU/XII/2005 tanggal 15 Desember 

2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2005, untuk 

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2005 

sampai dengan 26 Januari 2006; ------------------------------------------------------------------ 

5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 177/KEP/KPPU/XII/2005 tentang Penugasan 

Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2005; -- 

6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan 

Surat Tugas Nomor: 204/SET/DE/ST/XII/2005 yang menugaskan Staf Sekretariat 

untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan; ------------------------- 

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

keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;------------------------------------------------------ 
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8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk antara lain sebagai berikut: --------- 

8.1.  Pembentukan Konsorsium SEAPI-Welspun;--------------------------------------------- 

8.1.1. Bahwa dalam proses tender ulang, SEAPI membentuk konsorsium 

dengan Welspun yang masing-masing merupakan peserta tender yang 

bersaing pada tender pertama; --------------------------------------------------- 

8.1.2. Bahwa pada tender pertama, SEAPI membentuk konsorsium dengan 

Daewoo, sedangkan Welspun bekerjasama dengan PT. Abadi Kuasa 

Karya; ------------------------------------------------------------------------------- 

8.1.3. Bahwa perubahan konsorsium yang dilakukan oleh SEAPI dan Welspun 

dalam tender ulang bertentangan dengan Perjanjian Konsorsium antara 

SEAPI dan Daewoo; -------------------------------------------------------------- 

8.1.4. Bahwa Konsorsium SEAPI-Welspun tidak terdaftar sebagai peserta 

dalam tender pertama, sehingga seharusnya tidak dapat mengikuti proses 

tender ulang karena Panitia Tender hanya mengundang 21 perusahaan 

yang membeli dokumen tender pada tender pertama; ------------------------ 

8.2. Nilai Penawaran Konsorsium SEAPI-Welspun;------------------------------------------ 

8.2.1. Bahwa dalam tender pertama, harga penawaran Konsorsium SEAPI-

Daewoo adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan peserta lain dan 

di atas Owner Estimate (OE); ---------------------------------------------------- 

8.2.2. Bahwa dalam tender ulang, harga penawaran Konsorsium SEAPI-

Welspun lebih rendah dari harga penawaran Konsorsium SEAPI-

Daewoo dan lebih tinggi dari harga penawaran Welspun di tender 

pertama;----------------------------------------------------------------------------- 

8.2.3. Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh Konsorsium SEAPI-

Welspun pada tender ulang lebih tinggi dari nilai OE pada tender 

pertama;----------------------------------------------------------------------------- 

8.3. Penunjukan DNV Singapore sebagai konsultan untuk melakukan inspeksi; -------- 

8.3.1. Bahwa DNV Singapore adalah konsultan yang ditunjuk PGN untuk 

menyusun spesifikasi teknis dan conceptual design dalam dokumen 

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

8.3.2. Bahwa untuk melakukan evaluasi pada tender pertama, PGN menunjuk 

PT. Tripatra Engineering sebagai Project Management Consultant 

(PMC); ------------------------------------------------------------------------------ 
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8.3.3. Bahwa pada saat proses evaluasi tender pertama berlangsung, PGN 

kemudian menunjuk DNV Singapore untuk melakukan inspeksi kepada 

pabrik pipa dan pabrik plat yang diajukan oleh para peserta tender; ------- 

8.3.4. Bahwa penunjukan DNV Singapore dilakukan tanpa melalui proses 

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

8.4. PGN tidak melakukan inspeksi terhadap semua pabrik pipa dan pabrik plat 

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

8.4.1. Bahwa dalam tender pertama dan tender ulang, PGN tidak melakukan 

inspeksi tehadap semua pabrik pipa dan pabrik plat yang diajukan oleh 

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

8.4.2. Bahwa salah satu pabrik peserta tender yang tidak diinspeksi adalah 

SEAPI karena dianggap telah memenuhi persyaratan kualifikasi DNV 

OSF-101 2000 berdasarkan pengalaman (past record experience) pada 

proyek Kuala Tungkal-Panaran untuk pembangunan jalur pipa offshore 

PGN; -------------------------------------------------------------------------------- 

8.5. Pengguguran Seluruh Peserta dalam Tender Pertama;---------------------------------- 

Bahwa keputusan PGN untuk melakukan tender ulang didasarkan pada alasan 

tidak adanya peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan 

harga. Namun keputusan untuk melakukan tender ulang tidak disertai 

pemberitahuan mengenai alasan masing-masing peserta dinyatakan gugur; -------- 

9. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan 

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

10. Menimbang bahwa atas rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan 

Penetapan Komisi Nomor: 02/PEN/KPPU/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2005, terhitung sejak tanggal 27 

Januari 2006 sampai dengan tanggal 26 April 2006; ------------------------------------------- 

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor: 11/KEP/KPPU/I/2005 tanggal 27 Januari 2006 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2005; --------------------------------------------------------------- 

12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan 

Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 09/SET/DE/ST/I/2006 yang menugaskan Staf 

Sekretariat untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan;---------------- 

13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar 

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

14. Menimbang bahwa masih terdapat pihak yang belum didengar keterangannya, Majelis 

Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan 
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menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor: 07/KEP/KMK-PL/KPPU/IV/2006 

tanggal 28 April 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 

22/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 9 Juni 

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

15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 71/KEP/KPPU/IV/2006 tanggal 28 April 2006 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor:  22/KPPU-L/2005; ----------------------------------- 

16. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur 

Eksekutif Nomor: 106/SET/DE/ST/IV/2006 yang menugaskan Staf Sekretariat untuk 

membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-------------------- 

17. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah 

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

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

Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; -------- 

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

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan 

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

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

20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 94/M Tahun 2005 tanggal 

8 Juni 2005 tentang Masa perpanjangan keanggotaan Komisi Pengawasan Persaingan 

Usaha masa jabatan 2000 - 2005, masa jabatan Komisi diperpanjang untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun;-------------------------------------------------------------------------------- 

21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18/P 

Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Masa Perpanjangan Keanggotaan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan 2000 – 2005, masa jabatan Komisi 

diperpanjang sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang penetapan 

keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang baru; -------------------------------- 

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

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

 
TENTANG HUKUM 

 

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang 

diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi menemukan fakta-

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

1.1. Obyek Tender (vide B3, C1); ------------------------------------------------------------- 
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1.1.1. Bahwa yang menjadi obyek tender dalam perkara ini adalah pekerjaan 

pengadaan pipa untuk mengalirkan gas secara khusus pada jalur bawah 

laut (offshore) dari Labuhan Maringgai ke Muara Bekasi sepanjang 160 

kilometer;---------------------------------------------------------------------------- 

1.1.2. Bahwa pekerjaan penyediaan pipa untuk jalur Labuhan Maringgai ke 

Muara Bekasi adalah bagian dari keseluruhan proyek pembangunan jalur 

pipa gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat oleh PGN; -------------------- 

1.1.3. Bahwa secara umum pekerjaan yang dilakukan adalah mendapatkan 

bahan baku berupa lempengan plat baja (plate) untuk kemudian diolah 

menjadi pipa;------------------------------------------------------------------------ 

1.1.4. Bahwa dibutuhkan plate dengan spesifikasi khusus dan juga proses 

pembuatan pipa yang khusus berkaitan dengan peruntukkannya sebagai 

pipa offshore; ----------------------------------------------------------------------- 

1.2. Penyusunan Conceptual Design (vide B9, B39, C98); --------------------------------- 

1.2.1. Bahwa dalam rangka pengadaan pipa khusus untuk offshore, PGN 

menunjuk DNV Singapore untuk menyusun spesifikasi teknis pipa 

(conceptual design) berdasarkan kontrak kerja tertanggal 30 Juli 2004; --- 

1.2.2. Bahwa conceptual design yang dibuat oleh DNV Singapore menjadi 

acuan persyaratan teknis pembuatan plate dan pipa yang dicantumkan 

dalam dokumen tender; ------------------------------------------------------------ 

1.3. Pelaksana Tender (vide B18, B53, C89, C128, C129, C130); ------------------------- 
1.3.1. Bahwa tender pengadaan pipa tersebut dilaksanakan oleh Panitia Tender 

yang dibantu oleh PMC yaitu PT. Tripatra Engineering; ---------------------  

1.3.2. Bahwa lingkup tugas PMC adalah pencatatan administrasi dan juga 

penilaian kemampuan teknis peserta berdasarkan informasi dalam 

dokumen penawaran (paper base); ---------------------------------------------- 

1.4. Sistem Tender (vide B3, B39, B53, C24); ------------------------------------------------ 

1.4.1. Bahwa sistem tender yang digunakan adalah sistem satu sampul dimana 

Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara 

bersamaan untuk menilai apakah penawaran yang diajukan memenuhi 

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

1.4.2. Bahwa peserta tender yang akan ditunjuk sebagai pemenang adalah 

peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 

dengan harga penawaran yang paling murah; ---------------------------------- 

1.4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 065.K/92/750/2002 

Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, sistem satu sampul diterapkan 

terhadap tender pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan 
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spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang 

telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi 

teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen 

pengadaan; -------------------------------------------------------------------------- 

1.4.4. Bahwa alasan PGN menggunakan sistem tender satu sampul adalah 

karena pengadaan pipa untuk jalur bawah laut termasuk jenis pengadaan 

barang yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas 

berdasarkan pengalaman PGN pada tender sebelumnya; --------------------- 

1.5. Tender Pertama;-------------------------------------------------------------------------------- 

1.5.1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Tender (vide B3, B53, C2, C73, 

C76, C77, C135); ------------------------------------------------------------------- 

1.5.1.1. Bahwa Tender Pertama diumumkan pada tanggal 18 Maret 

2005 di Harian Jakarta Post, Bisnis Indonesia, dan website 

PGN;---------------------------------------------------------------------- 

1.5.1.2. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut terdapat 21 

perusahaan yang membeli dokumen tender, sebagai berikut:----- 

 
No. Nama Perusahaan 
1 Daewoo International Corporation 
2 PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) 
3 PT Jindal SAW Ltd. 
4 PT KHI Pipe Industries 
5 PT Power Perdana Nusantara 
6 PT Sriti Amdini Perdana 
7 PT Adhi Karya 
8 Welspun GSRL – PT Abadi Kuasa Karya 
9 PT Metal One Indonesia 
10 PT Pratiwi Putri Sulung 
11 Panyu Chukong, Co. Ltd. 
12 MAN Group – PT Hebinusa Perkasa 
13 China Petroleum Technology & Dev. Corp. 
14 PT Sumitomo Indonesia 
15 PT South East Asia Pipe Industries 
16 Corus Asia Ltd. 
17 Thyssen Krupp Mannex Gmbh. 
18 PT Cipta Dekatama Tastek 
19 Mitsui Co. Ltd. 
20 PT Baramulti Sugih Sentosa 
21 PT Trihasta Buana – Salzgitter Mannesman Int. 

 
1.5.1.3. Bahwa kemudian Panitia Tender menyelenggarakan pre-bid 

meeting pada tanggal 8 April 2005 untuk memberikan 

penjelasan seputar pelaksanaan tender; ------------------------------ 
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1.5.1.4. Bahwa kemudian Panitia Tender memberi kesempatan kepada 

seluruh peserta yang membeli dokumen tender untuk 

mengajukan pertanyaan secara tertulis pada tanggal 8 sampai 

dengan 15 April 2005; ------------------------------------------------- 

1.5.2. Amandemen Dokumen Tender (vide C108); ----------------------------------- 

Bahwa Panitia Tender melakukan beberapa amandemen terhadap 

dokumen tender, sebagai berikut: ----------------------------------------------- 

1.5.2.1. Amandemen #1 pada tanggal 12 April 2005 antara lain: --------- 

a. Ketentuan mengenai panjang pipa; ------------------------------ 

b. Ketentuan mengenai konsorsium atau asosiasi; ----------------  

c. Ketentuan penawaran yang harus diajukan oleh perusahaan 

lokal; -----------------------------------------------------------------  

d. Ketentuan mengenai bank garansi;------------------------------- 

e. Ketentuan mengenai dokumen yang harus disediakan oleh 

supplier ketika penyerahan barang; ------------------------------ 

f. Ketentuan mengenai pembayaran; ------------------------------- 

1.5.2.2. Amandemen #2 pada tanggal 20 April 2005 antara lain:---------- 

a. Ketentuan mengenai penawaran harus diajukan oleh 

perusahaan lokal; ---------------------------------------------------  

b. Ketentuan mengenai jangka waktu validitas penawaran; ----- 

c. Ketentuan mengenai harga penawaran; ------------------------- 

d. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran (barang yang 

disuplai baik dari dalam maupun luar negeri); ----------------- 

e. Ketentuan mengenai pajak dan bea masuk;--------------------- 

f. Ketentuan mengenai spesifikasi teknis; ------------------------- 

g. Ketentuan mengenai pelaksanaan inspeksi dan uji coba 

dimana supplier harus menyediakan ruangan kantor bagi 

perwakilan PGN yang melakukan inspeksi dan uji coba;----- 

1.5.2.3. Amandemen #3 pada tanggal 25 April 2005 antara lain:----------  

a. Spesifikasi teknis pipa yang semula tertulis: 32“OD – 

0.625“SAW L 485 II F, U, D, diubah menjadi: 32“OD – 

0.625“SAW L 485 II F, U, D dan 32”OD – 0.750” SAW L 

485 II F, U,D;------------------------------------------------------- 

b. Pengaturan delivery schedule untuk pipa dengan ketebalan 

0.750” dijadwalkan dalam shipment pertama;------------------  

1.5.2.4. Amandemen #4 pada tanggal 17 Mei 2005 antara lain: ----------- 
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a. Ketentuan mengenai tanggal batas akhir penerimaan 

dokumen penawaran semula pada tanggal 23 Mei 2005 

diubah menjadi tanggal 30 Mei 2005; --------------------------- 

1.5.2.5. Amandemen #5 pada tanggal 27 Mei 2005 antara lain: ----------- 

a. Ketentuan mengenai validitas bid security semula 30 (tiga 

puluh) hari setelah validitas penawaran menjadi 21 (dua 

puluh satu) hari setelah validitas penawaran;------------------- 

b. Ketentuan mengenai  tanggal pembukaan penawaran yang 

semula 30 Mei 2005 diubah menjadi 6 Juni 2005;------------- 

1.5.3. Persetujuan Direksi terhadap Owner’s Estimate (OE) (vide B5, C78, 

C173);-------------------------------------------------------------------------------- 

1.5.3.1. Bahwa Panitia Tender menyampaikan kriteria evaluasi kepada 

Direktur Pengembangan pada tanggal 9 Mei 2005 dan 

disetujui pada tanggal 13 Mei 2005; ------------------------------- 

1.5.3.2. Bahwa OE disetujui oleh Direktur Utama pada tanggal 27 Mei 

2005 berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Koordinator 

Pelaksana Proyek Transmisi Gas Indonesia (PTGI) sebesar 

USD 94,255,979.00 (sembilan puluh empat juta dua ratus 

lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

dollar Amerika Serikat) atau IDR (1 USD = Rp 10.080,-) Rp 

950.100.268.320,- (sembilan ratus lima puluh milyar seratus 

juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh 

rupiah);----------------------------------------------------------------- 

1.5.4. Pemasukan Dokumen Penawaran (vide B3, C92, C119); --------------------- 

1.5.4.1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2005 terdapat 7 (tujuh) perusahaan 

yang memasukkan dokumen penawaran dan masing-masing 

nilai penawarannya adalah sebagai berikut:------------------------- 

 
Nilai Penawaran* No Nama Perusahaan 

USD IDR Total (IDR) 
1 Daewoo International 

Corp. – PT. SEAPI 
66,854,833.21 302,722,422,067.58 976,619,140,824.38 

2 Sumitomo Corporation 38,880,000.00 - 391,910,400,000.00 
3 Panyu Chukong – PT. 

Cipta Dekatama Tastek 
69,999,816.00 220,673,077,812.00 926,271,223,092.00 

4 Jindal SAW – PT. Gatra 
Kilang Persada 

62,849,849.84 US$ 12,833,237.97 762,885,525,124.80 

5 Welspun SGRL – PT. 
Abadi Kuasa Karya 

59,472,264.00 118,647,166,680.00 718,127,587,800.00 

6 MAN Industries – PT. 
Hebinusa Perkasa 

65,457,405.00 - 659,810,642,400.00 
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7 PT. Trihasta Buana - 
SalzGitter Mannesmann 
International 

72,201,541.53 148,548,935,546.27 876,340,474,168.67 

 Owner Estimate 94,255,979.00  950,100,268,320.00 
* Kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pembukaan penawaran, yaitu 1 USD 
= Rp 10.080,- 

 
1.5.5. Evaluasi Dokumen Penawaran oleh PMC (vide B3, B18, B53, B39, C92);  

1.5.5.1. Bahwa terhadap penawaran yang diajukan, Panitia Tender 

melakukan evaluasi baik administratif maupun teknis 

berdasarkan sistem tender satu sampul; --------------------------- 

1.5.5.2. Bahwa pelaksanan evaluasi teknis dilakukan oleh PT. Tripatra  

Engineering sebagai PMC; ------------------------------------------ 

1.5.5.3. Bahwa dalam rangka evaluasi, Panitia Tender mengirimkan 

list of inquiry hanya kepada 4 (empat) perusahaan yang 

memasukkan  penawaran, yaitu : ----------------------------------- 

a. MAN Industries pada tanggal 29 Juni 2005; --------------- 

b. Welspun pada tanggal 29 Juni 2005; ------------------------ 

c. Daewoo pada tanggal 29 Juni 2005;------------------------- 

d. Cipta Dekatama pada tanggal 14 Juli 2005; ---------------- 

1.5.5.4. Bahwa setelah melakukan evaluasi teknis sebagaimana 

dimaksud, PMC menyampaikan laporannya pada tanggal 7 

Juli 2005 sebagai berikut: -------------------------------------------  

a. terdapat 2 peserta yang dinyatakan memenuhi 

persyaratan (responsif) yaitu Konsorsium Daewoo– 

SEAPI dan Konsorsium Welspun-PT. Abadi Kuasa 

Karya; ----------------------------------------------------------- 

b. Lima peserta lain dinyatakan gugur berdasarkan alasan 

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

1. Sumitomo Corporation dinyatakan tidak 

responsive berkaitan dengan persyaratan 

commercial terms and condition seperti: bid 

validity, delivery schedule, liquidated damaged 

dan warranty period. Juga tidak memenuhi Post 

Qualification Requirement dan technical 

requirement yang dipersyaratkan dalam dokumen 

tender, antara lain: scope of supply (hanya 

mengajukan jumlah pasokan sebanyak 80,000 m 

sementara permintaan adalah sebanyak 186,600 
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m), MPS & Qualification, Visual inspection, 

workmanship & correction defect, mill pressure 

test, rejected pipes, documentation, record and 

certification dan transportation/shipping 

procedure;------------------------------------------------ 

2. Salzgitter Mannesmann International 

dinyatakan tidak responsive karena tidak 

memenuhi persyaratan commercial terms and 

condition seperti: bid validity, delivery schedule 

(290 hari), dan warranty period. Juga tidak 

memenuhi technical requirement sebagaimana 

dipersyaratkan dalam tender dokumen yaitu scope 

of supply, documentation, record and certification;  

3. Cipta Dekatama dinyatakan tidak responsive 

karena tidak memenuhi Post Qualification 

Requirement (detail of Plates). Juga tidak 

memenuhi technical requirement sebagaimana 

dipersyaratkan dalam tender dokumen yaitu MPS 

& Qualification, manufacture of plate & Strip, 

linepipe manufacture, non destructive testing, 

visual inspection, workmanship & correction 

defect, mill pressure test, rejected pipes, 

documentation, record and certification, dan 

transportation/shipping procedure;------------------- 

4. Jindal SAW Ltd. dinyatakan tidak responsive 

karena tidak memenuhi persyaratan commercial 

terms and condition mengenai delivery schedule. 

Juga tidak memenuhi Post Qualification 

Requirement dan technical requirement yang 

dipersyaratkan dalam tender dokumen yaitu MPS 

& Qualification, NDT, mill pressure test, rejected 

pipes, documentation, record and certification;----- 

5. MAN Industries dinyatakan tidak responsive 

karena tidak memenuhi qualification tentang detail 

of Plates (tidak menyampaikan MPS tentang plate 

dari plate manufacturer maupun MAN industries 

sendiri). Juga tidak memenuhi technical 
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specification and requirement, seperti: MPS & 

Qualification, steel making, , manufacture of plate 

& Strip, linepipe manufacture, NDT, visual 

inspection, workmanship & correction defect, mill 

pressure test dan rejected pipes. Juga tidak 

responsive terhadap ketentuan PPh impor;----------- 

1.5.5.5. Bahwa terhadap 2 (dua) peserta yang dinilai memenuhi syarat, 

PMC melakukan perbandingan nilai penawaran sebagai 

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

No Particulars Welspun Gujarat Stahl 
Rohren Ltd. 

Daewoo International 
Corp. – PT South East 
Asia Pipe Industry 
(SEAPI) 

1 Corrected bid price before 
adjusment 

807.893.536.275.00 976.619.140.824.60

2 Financial adjusment 
Commercial: 

a. Adjusment for 
Import Duties 

b. VAT 
Technical: 

0.00
(17.953.189.695.00)

0.00
15.626.525.185.56

3 Domestic Preference 
15% of CIF Price 0.00 352.574.867.37

4 Total Bid Price After Adjusment 789.940.346.580.00 991.893.091.142.79
 

1.5.5.6. Bahwa terdapat selisih harga penawaran antara Welspun 

dengan Konsorsium Daewoo-SEAPI sebesar Rp. 

201.922.744.561,79 (Dua ratus satu milyar sembilan ratus dua 

puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus 

enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan Rupiah); ---------- 

1.5.5.7. Bahwa berdasarkan perbandingan harga penawaran oleh 2 

peserta yang memenuhi persyaratan (responsive bidder), PMC 

merekomendasikan agar Welspun ditunjuk sebagai pemenang 

dalam tender karena merupakan peserta yang memenuhi 

persyaratan dengan nilai penawaran yang terendah;------------- 

1.5.6. Penunjukan DNV Singapore sebagai Third Party Inspector (vide B3, B9, 

B18, B45, B46, B48, B53, C121, C122, C123);-------------------------------- 

1.5.6.1. Bahwa meskipun telah menerima laporan dari PMC tentang 

penilaian (paper base) atas ketujuh dokumen penawaran oleh 

peserta, Panitia Tender menilai perlu dilakukan penilaian 

khusus terhadap kemampuan para peserta meliputi 
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kemampuan pabrik penyedia lempengan baja (plate mill) dan 

pabrikan pembuat pipa (pipe mill);--------------------------------- 

1.5.6.2. Bahwa dasar PGN untuk melakukan inspeksi adalah 

Instruction to Bidders pasal 37.2 dimana PGN memiliki hak 

untuk melakukan inspeksi ke pabrik plate/pipa untuk 

pemeriksaan lebih lanjut; -------------------------------------------- 

1.5.6.3. Bahwa inspeksi dilakukan dalam rangka mengevaluasi 

kualitas dan kemampuan teknis peserta tender dalam 

menyediakan pipa sesuai dengan persyaratan tender dan 

spesifikasi DNV OSF 101 2000; ----------------------------------- 

1.5.6.4. Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran oleh PMC 

terhadap 3 (tiga) peserta yaitu Sumitomo Corporation, 

Salzgitter Mannesmann International, dan Jindal SAW Ltd. 

telah dinilai gugur dan tidak perlu dilakukan inspeksi karena 

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

a. Sumitomo Corporation hanya menawarkan sebagian 

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

b. Salzgitter Mannesmann International nilai bid security 

kurang dari 2% sebagaimana dipersyaratkan dalam 

dokumen tender dan juga mengajukan jadwal 

pengiriman yang tidak sesuai dengan yang 

dipersyaratkan dalam dokumen tender; --------------------- 

c. Jindal SAW Ltd. mengajukan jadwal pengiriman yang 

tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam 

dokumen tender; ----------------------------------------------- 

1.5.6.5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 PGN mengirimkan faksimili 

kepada DNV Singapore perihal permohonan untuk melakukan 

penilaian terhadap MAN Industries dan Welspun dalam waktu 

7 (tujuh) hari; --------------------------------------------------------- 

1.5.6.6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 tersebut PGN kembali 

mengirimkan faksimili kepada DNV Singapore yang pada 

pokoknya melakukan perubahan permohonan agar DNV 

Singapore melakukan penilaian terhadap 4 peserta tender 

yaitu SEAPI, MAN Industries, Welspun dan Cipta Dekatama 

dalam waktu 2 (dua) minggu;--------------------------------------- 

1.5.6.7. Bahwa keempat peserta tender tersebut mengajukan pipe mill 

dan plate manufacture sebagai berikut: --------------------------- 
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Obyek Inspeksi No Nama Perusahaan 
Pipe Mills Plate Manufacture 

1 Daewoo International 
Corp. – PT SEAPI 

SEAPI, Bakauheni, Lampung 
ILVA, Italy 

Posco (Korea) 
Oregon Steel Mill (USA) 
Ilva (Italy) 

2 PCK - PT Cipta 
Dekatama 

Panyu Chukong – RRC Wuyang Steel (China) 
Duferco (Belgium) 

3 Welspun GSRL - 
Abadi Kuasa Karya 

Welspun – India Mittal Steel Galati 
(Romania) 

4 MAN Industries – PT 
Hebinusa Perkasa 

MAN – India Azovstal (Ukraine) 
Mittal LNM Marketing FZE 
Salzgitter Mannesman 
(Germany) 

 

1.5.6.8. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2005, PGN, DNV 

Singapore dan PMC melakukan pertemuan untuk membahas 

Term of Reference (TOR) mengenai quality assesment 

terhadap pabrik plate dan pipe yang akan di-asses;-------------- 

1.5.6.9. Bahwa dalam pertemuan tersebut, DNV Singapore 

menyampaikan kepada PGN tidak dapat melakukan inspeksi 

terhadap semua peserta tender karena pertimbangan waktu 

yang sangat singkat, oleh karena itu DNV Singapore 

mengusulkan untuk melakukan inspeksi hanya terhadap 

pabrik pipa yang belum pernah diinspeksi oleh PGN 

sebelumnya; ----------------------------------------------------------- 

1.5.6.10. Bahwa kemudian PGN menyampaikan berdasarkan catatan 

pengalaman sebelumnya (past record experience), SEAPI 

pernah mengerjakan pekerjaan pembuatan pipa offshore 

dengan spesifikasi yang sama dengan yang dipersyaratkan 

dalam dokumen tender untuk PGN dalam Proyek Kuala 

Tungkal – Panaran pada tahun 2002; ------------------------------ 

1.5.6.11. Bahwa berdasarkan past record experience tersebut disepakati 

terhadap SEAPI tidak perlu dilakukan inspeksi. Plate supplier 

yang diajukan oleh SEAPI yaitu Ilva dan Posco juga dinilai 

telah memenuhi syarat karena merupakan perusahaan 

internasional dengan track record yang baik dalam industri 

pipa bawah laut (offshore); ------------------------------------------ 

1.5.6.12. Bahwa kemudian PGN dan DNV Singapore menandatangani 

kontrak pelaksanaan inspeksi terhadap; --------------------------- 
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Obyek Inspeksi No Nama Peserta 
Pipe Mills Plate Mill 

1 PCK - PT Cipta 
Dekatama 

Panyu Chukong – RRC Wuyang Steel (China) 
Duferco Clabecq  (Belgium) 

2 Welspun GSRL - 
Abadi Kuasa Karya 

Welspun Gujarat Stahl Rohren 
Ltd – India  

Mittal Steel 
Galati`(Romania) 

3 MAN Industries – PT 
Hebinusa Perkasa 

MAN Industries – India 
1. Pithampur plant 
2. Anjar plant 

Azovstal (Ukraine) 
Mittal Steel Galati 
(Romania) 
 

 

1.5.6.13. Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan inspeksi tersebut adalah 

sebesar USD 75,397.00 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus 

sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat);-------------------- 

1.5.6.14. Bahwa kemudian DNV Singapore melakukan inspeksi 

terhadap Pipe Mills dan Plate Mills tersebut;--------------------- 

1.5.7. Hasil Assesment DNV Singapore (vide B9, B24, B45, B46, C121, C122, 

C123);-------------------------------------------------------------------------------- 

1.5.7.1. Hasil Assesment terhadap Pipe Mill;------------------------------- 

1.5.7.1.1. Bahwa dari 3 (tiga) pipe mill yang diinspeksi, 

DNV Singapore merekomendasikan hanya dua 

pipe mill yaitu Welspun dan Panyu Chukong Steel 

Pipe, Co. Ltd. memenuhi syarat untuk membuat 

pipa sesuai standar DNV; ------------------------------ 

1.5.7.1.2. Bahwa berdasarkan inspeksi yang dilakukan 

terhadap dua pipe mill yang diajukan oleh MAN 

Industries yaitu Pithampur plant dan Anjar plant, 

MAN Industries, tidak direkomendasikan oleh 

DNV Singapore sebagai pipe mill yang dapat 

membuat pipa dengan standar DNV; ----------------- 

1.5.7.2. Hasil Assessment terhadap Plate Mill;----------------------------- 

1.5.7.2.1. Bahwa dari empat plate mill yang diinspeksi, DNV 

Singapore merekomendasikan hanya dua plate mill 

yaitu Duferco Clabecq dan Azovstal Iron and Steel 

Work memenuhi syarat untuk membuat plate 

sesuai dengan standar DNV;--------------------------- 

1.5.7.2.2. Bahwa Wuyang Steel tidak direkomendasikan 

memenuhi syarat untuk membuat plate dengan 

standar DNV karena tidak mampu menyediakan 
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informasi yang cukup pada saat dilakukan 

inspeksi; -------------------------------------------------- 

1.5.7.2.3. Bahwa Mittal Steel Galati  tidak direkomendasikan 

memenuhi syarat untuk membuat plate dengan 

standar DNV karena tidak mampu membuat plate 

dengan kualitas Thermo Mecanically Controlled 

Process (TMCP); ---------------------------------------- 

1.5.8. Resume Panitia Tender dan Persetujuan untuk Melakukan Tender Ulang 

(vide C84); -------------------------------------------------------------------------- 

1.5.8.1. Bahwa setelah menerima laporan dari hasil inspeksi oleh 

DNV Singapore, Panitia Tender menyusun kembali laporan 

evaluasi terhadap seluruh penawaran yang masuk; --------------  

1.5.8.2. Bahwa dalam laporan tersebut, Welspun yang semula 

berdasarkan paper base evaluation dinyatakan sebagai peserta 

yang memenuhi persyaratan (responsive bidder), dinyatakan 

tidak responsif karena berdasarkan hasil inspeksi oleh DNV 

Singapore, plate supplier yaitu Mittal Steel Galati yang 

diajukan oleh Welspun tidak direkomendasikan memenuhi 

persyaratan untuk membuat plate dengan standar DNV; ------- 

1.5.8.3. Bahwa berdasarkan paper base evaluation dan inspeksi oleh 

DNV Singapore, hanya Konsorsium Daewoo-SEAPI yang 

dinilai memenuhi syarat teknis, namun karena harga yang 

ditawarkan oleh Konsorsium Daewoo-SEAPI melebihi 

Owner’s Estimate (OE), maka Panitia Tender menyatakan 

Konsorsium Daewoo-SEAPI tidak memenuhi persyaratan (not 

responsive bidder); --------------------------------------------------- 

1.5.8.4. Bahwa berdasarkan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh 

peserta, Panitia Tender menyimpulkan tidak ada peserta yang 

memenuhi syarat; ----------------------------------------------------- 

1.5.8.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi tersebut, 

Panitia Tender menyampaikan laporan evaluasi kepada 

Direktur Utama pada tanggal 22 Agustus 2005 disertai 

rekomendasi untuk melakukan tender ulang; --------------------- 

1.5.8.6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 tersebut disetujui oleh 

Direktur Utama untuk dilakukan tender ulang;------------------- 

1.6. Tender Ulang (Re-Tender);------------------------------------------------------------------ 

1.6.1 Rejection to Bid, Invitation to Re-bid (vide B5, B53, C83); ------------------ 
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1.6.1.1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005, Panitia Tender 

mengirimkan undangan untuk mengikuti tender ulang kepada 

21 (duapuluh satu) perusahaan yang telah membeli dokumen 

tender pada saat tender pertama (B53, C83, ;--------------------- 

1.6.1.2 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan pre bid meeting dalam 

tender ulang (re-tender) tersebut; ---------------------------------- 

1.6.2 Amandemen Dokumen Tender; -------------------------------------------------- 

1.6.2.1 Bahwa dalam rangka tender ulang, Panitia Tender melakukan 

amandemen terhadap dokumen tender melalui amandemen #6  

pada tanggal 22 Agustus 2005 yang isinya antara lain 

memberi rekomendasi kepada para peserta tender untuk dapat 

bekerjasama dengan plate supplier yang dinilai memenuhi 

persyaratan membuat lempeng baja (plate) sesuai ketentuan 

DNV rule, yaitu:------------------------------------------------------ 

a. Duferco Clabecq SA.; -----------------------------------------  

b. AG der Dillinger Huttenweke; ------------------------------- 

c. Posco, Korea;--------------------------------------------------- 

d. Ilva Riva Group, S.p.A.; -------------------------------------- 

e. Oregon Steel Mill; --------------------------------------------- 

f. Azovstal Iron and Steel Works; ------------------------------ 

1.6.2.2 Bahwa rekomendasi Panitia Tender atas plate mill tersebut 

tidak berarti menutup kemungkinan bagi peserta untuk 

mengajukan plate mill lain; ----------------------------------------- 

1.6.2.3 Bahwa Panitia Tender juga melakukan amandemen terhadap 

dokumen tender melalui amandemen #7 pada tanggal 25 

Agustus 2005 antara lain mengatur batas akhir penyampaian 

dokumen penawaran pada tanggal 5 September 2005; ---------- 

1.6.2.4 Bahwa Panitia Tender mengirimkan amandamen #6 dan #7 

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

1.6.3 Persetujuan Direksi terhadap Owner’s Estimate (vide C80); ----------------- 

1.6.3.1 Bahwa Panitia Tender menyampaikan kriteria evaluasi tender 

ulang kepada Direktur Pengembangan pada tanggal 31 

Agustus 2005;--------------------------------------------------------- 

1.6.3.2 Bahwa kriteria evaluasi tender ulang disetujui Direktur 

Pengembangan pada tanggal 5 September 2005;----------------- 

1.6.3.3 Bahwa Koordinator Pelaksana PTGI menyampaikan HPS 

(OE) kepada Direktur Utama pada tanggal 31 Agustus 2005;-- 
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1.6.3.4 Bahwa HPS (OE) untuk tender ulang disetujui oleh Direktur 

Utama pada tanggal 1 September 2005; --------------------------- 

1.6.4 Konsorsium SEAPI-Welspun (vide B7, B8, B48, C92, C95);---------------- 

1.6.4.1 Bahwa dalam tender ulang ini SEAPI mengajukan penawaran 

bersama dengan Welspun sebagai satu konsorsium;------------- 

1.6.4.2 Bahwa tujuan SEAPI berkonsorsium dengan Welspun agar 

dapat mengajukan penawaran dengan harga yang lebih rendah 

dari harga penawaran yang diajukan pada tender pertama; ----- 

1.6.4.3 Bahwa dalam konsorsium ini SEAPI bertindak sebagai lead 

consortium dan Welspun bertindak sebagai member of 

consortium ; ----------------------------------------------------------- 

1.6.4.4 Bahwa kerja sama tersebut didasarkan pada Consortium 

Agreement yang didalamnya menyepakati SEAPI akan 

mengerjakan 80% bagian pekerjaan dan Welspun akan 

mengerjakan 20% bagian dari keseluruhan pekerjaan; ---------- 

1.6.5 Pemasukan Penawaran (vide B22); ---------------------------------------------- 

1.6.5.1 Bahwa sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen 

penawaran pada tanggal 5 September 2005, Panitia Tender 

hanya menerima 4 (empat) dokumen penawaran;---------------- 

1.6.5.2 Bahwa yang memasukan penawaran dalam tender ulang 

sebanyak 4 (empat) perusahaan, sebagai berikut: ---------------- 
Penawaran Correction 

No Nama Perusahaan 
Excl VAT Incl VAT % 

VAT 
to 

price 

Corrected 
price 

Tonnage Price per 
ton 

% to 
OE 

Corrected price* 

1 MAN Industries – 
PT Hebinusa 
Perkasa  

64,879,070.00 70,241,522.00 8.27 71,366,977.00 52,745.81 1,353.04 83.27 770,406,516,715.00 

2 Jindal SAW - Gatra 
Kilang Persada  

65,875,480.22 71,343,164.57 8.30 72,463,028.25 52,745.81 1,373.82 84.54 782,238,389,919.89 

3 PCK - PT Cipta 
Dekatama 

71,834,951.85 79,018,447.04 10.00 79,018,447.04 52,745.81 1,498.10 92.19 853,004,135,764.20 

4 PT SEAPI – 
Welspun 

76,542,808.06 82,520,581.81 7.81 84,197,088.87 52,745.81 1,596.28 98.23 908,907,574,308.47 

 Owner Estimate    85,710,438.62 42,745.81 1,624.97  925,244,184,902.04 
USD 72,878,372.80 
And 
138,522,150,526.04 

*kurs pada saat pembukaan penawaran 1 USD = Rp. 10.795 
 

1.6.5.3 Bahwa meskipun harga penawaran oleh Konsorsium SEAPI-

Welspun dalam tender ulang lebih rendah dari harga 

penawaran SEAPI dalam tender pertama, namun harga 

penawaran Konsorsium SEAPI-Welspun tersebut adalah yang 

tertinggi dibandingkan harga penawaran peserta lainnya; ------ 
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1.6.5.4 Bahwa masing-masing peserta tender mengajukan plate 

manufacturer sebagai plate supplier-nya sebagai berikut:------ 

Obyek Inspeksi No Nama Peserta 
Pipe Mills Plate Mill 

1 PCK - Cipta Dekatama Panyu Chukong – RRC Duferco Clabecq  (Belgium) 
Nanjing Steel (China) 

2 Jindal SAW Jindal Azovstahl Iron & Steel Work 
(Ukraine) 
Jindal United Steel Corp. (USA) 

3 MAN Industries – PT 
Hebinusa Perkasa 

MAN Industries – India 
a. Pithampur plant 
b. Anjar plant 

Azovstal (Ukraine) 
Salzgitter Mannesman International 
Gmbh (Germany), Posco (Korea) 

4 SEAPI – Welspun SEAPI 
Welspun 

Posco (Korea) 
Duferco Clabecq (Belgium) 
Ilva (Italy) 

 

1.6.5.5 Bahwa Cipta Dekatama dalam tender ulang ini mengajukan 2 

(dua) plate manufacturer yaitu Duferco Clabecq SA dan 

Nanjing Steel; --------------------------------------------------------- 

1.6.5.6 Bahwa Nanjing Steel tidak termasuk plate mill yang 

direkomendasikan oleh PGN sebagaimana diatur dalam 

amandemen #6, sehingga terhadap Nanjing Steel akan 

diinspeksi oleh DNV; ------------------------------------------------  

1.6.5.7 Bahwa dalam amandemen #6 tersebut diatur mengenai 

kewajiban peserta tender untuk menyampaikan supply 

guarantee dari plate mill beserta informasi tentang lokasi 

plate mill, kapasitas produksi  dan kemampuan memproduksi 

dengan spesfikasi yang dipersyaratkan; --------------------------- 

1.6.5.8 Bahwa dari ketiga plate mill yang diajukan oleh MAN 

Industries, Salzgitter Mannsesman International dan Posco 

menyampaikan dokumen supply guarantee yang tidak 

dilengkapi dengan informasi tentang kapasitas produksi  dan 

kemampuan memproduksi dengan spesfikasi yang 

dipersyaratkan;-------------------------------------------------------- 

1.6.5.9 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Panitia hanya 

mempertimbangkan Azovstahl Iron & Steel Works sebagai 

plate supplier yang diajukan oleh MAN Industries; ------------- 

1.6.6 Penunjukan DNV Singapore oleh PGN (vide B2, B9, B45, C121, C122, 

C123, assesment report appendix vol 2 No. 26, hal 283, minutes of 

meeting 7 September 2005); ------------------------------------------------------ 
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1.6.6.1 Bahwa dalam rangka tender ulang, PGN kembali 

mempertimbangkan perlunya dilakukan assesment kepada 

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

1.6.6.2 Bahwa untuk keperluan tersebut PGN melakukan pertemuan 

dengan DNV Singapore pada tanggal 7 September 2005 untuk 

membahas rencana mengenai inspeksi terhadap plate mill 

baru yang diajukan oleh para perserta tender; -------------------- 

1.6.6.3 Bahwa kemudian disepakati, assesment akan dilakukan hanya 

terhadap pipe mill atau plate mill yang belum pernah 

diinspeksi sebelumnya oleh DNV Singapore; -------------------- 

1.6.6.4 Bahwa terhadap seluruh pipe mill yang diajukan dalam tender 

ulang ini dinilai tidak perlu dilakukan assesment karena:------- 

a. Konsorsium SEAPI-Welspun: SEAPI sebagaimana 

dalam tender pertama dinilai oleh PGN tidak perlu 

diinspeksi karena telah memiliki past record 

experience, sedangkan Welspun pada tender pertama 

telah diinspeksi oleh DNV Singapore dan dinyatakan 

memenuhi syarat; -------------------------------------------- 

b. Panyu Chukong: pada tender pertama telah diinspeksi 

oleh DNV Singapore dan dinyatakan memenuhi 

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

c. MAN Industries: pada tender pertama telah diinspeksi 

oleh DNV Singapore dan dinyatakan tidak memenuhi 

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

d. Jindal SAW Ltd.: pada tender pertama tidak diinspeksi 

karena dianggap tidak memenuhi syarat karena 

mengajukan jadwal pengiriman yang tidak sesuai 

dengan persyaratan. Pada tender ulang ini Jindal SAW 

Ltd. tetap mengajukan jadwal pengiriman yang tidak 

sesuai (lebih lama) sebagaimana diatur dalam 

dokumen tender oleh karenanya langsung dinilai tidak 

responsive dan tidak perlu diinspeksi; -------------------- 

1.6.6.5 Bahwa Panyu Chukong - Cipta Dekatama dalam tender ulang 

ini mengajukan Duferco Clabecq SA dan Nanjing sebagai 

supplier plate/plate mill;--------------------------------------------- 
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1.6.6.6 Bahwa sebagai plate mill yang baru diajukan pada tender 

ulang ini, terhadap Nanjing Steel belum dilakukan inspeksi 

oleh DNV Singapore; ------------------------------------------------ 

1.6.6.7 Bahwa kemudian pada pertemuan tanggal 7 September 2005 

tersebut disepakati inspeksi hanya akan dilakukan terhadap 

Nanjing Steel; --------------------------------------------------------- 

1.6.6.8 Bahwa pada tanggal 9 September 2005 kembali diadakan 

pertemuan antara PGN dan DNV Singapore, yang pada 

intinya kembali menyepakati untuk tidak melakukan 

assessment/inspeksi terhadap MAN Industries, karena sudah 

pernah diinspeksi kurang dari satu bulan sebelumnya; ---------- 

1.6.6.9 Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2005, PGN dan 

DNV Singapore menandatangani kontrak pekerjaan inspeksi 

terhadap Nanjing Steel; ---------------------------------------------- 

1.6.6.10 Bahwa Inspeksi terhadap Nanjing Steel dilaksanakan pada 

tanggal 15 September 2005;----------------------------------------- 

1.6.6.11 Bahwa MAN Industries atas inisiatif sendiri menunjuk DNV 

Abu Dhabi pada tanggal 11-13 Oktober 2005 untuk 

melakukan assesment terhadap pipe mill yang dimilikinya; ---- 

1.6.6.12 Bahwa penunjukan DNV Abu Dhabi oleh MAN Industries 

dilakukan untuk membantah hasil assesment dari DNV 

Singapore pada tender pertama; ------------------------------------ 

1.6.6.13 Bahwa setelah menerima hasil assesment dari DNV Abu 

Dhabi, DNV Singapore meminta assessor dari DNV Norway 

untuk melakukan re-assesment terhadap MAN Industries; ----- 

1.6.6.14 Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2005, PGN 

melakukan amandemen terhadap kontrak tanggal 12 

September 2005. Dalam amandemen tersebut PGN menunjuk 

DNV Singapore untuk kembali melakukan assessment atau 

inspeksi ulang terhadap MAN Industries;------------------------- 

1.6.7 Hasil Inspeksi DNV Singapore (vide B45, C121, C122, C123, notulen 

rapat 9 September 2005);---------------------------------------------------------- 

1.6.7.1 Bahwa dalam rangka evaluasi teknis, pada tanggal 14 – 16 

September 2005, DNV Singapore melakukan inspeksi 

terhadap Nanjing Steel (plate supplier yang diajukan oleh 

Cipta Dekatama); ----------------------------------------------------- 
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1.6.7.2 Bahwa berdasarkan hasil inspeksi terhadap Nanjing Steel, 

DNV Singapore menyatakan Nanjing Steel tidak memenuhi 

syarat untuk membuat plate sesuai dengan spesifikasi DNV; -- 

1.6.7.3 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2005, DNV 

Singapore melakukan inspeksi terhadap pipe mill yang 

diajukan oleh MAN Industries (Anjar Plant dan Pithampur 

Plant); ------------------------------------------------------------------ 

1.6.7.4 Bahwa berdasarkan hasil inspeksi ulang terhadap pipe mill 

yang diajukan oleh MAN Industries (Anjar Plant dan 

Pithampur Plant), DNV Singapore tetap menyatakan pipe mill 

yang diajukan oleh MAN Industries tidak memenuhi syarat 

untuk membuat pipa sesuai dengan spesifikasi DNV;----------- 

1.6.8 Kedatangan Export Sales Manager Duferco Clabecq SA (vide B22, B48, 

C103, C165);------------------------------------------------------------------------ 

1.6.8.1 Bahwa dalam rangka tender ulang, pihak Duferco Clabecq SA 

yaitu Bernard van Dycke pernah datang ke Indonesia dan 

bertemu dengan pihak PGN; ---------------------------------------- 

1.6.8.2 Bahwa ide kedatangan Duferco Clabecq SA didasarkan pada 

keinginan pihak Duferco Clabecq SA untuk meyakinkan PGN 

tentang kemampuan Duferco Clabecq SA dalam memenuhi 

persyaratan tender sebagai plate supplier; ------------------------ 

1.6.8.3 Bahwa menurut Duferco Clabecq SA, hal tersebut perlu 

dilakukan karena pada saat DNV Singapore melakukan 

inspeksi terhadap Duferco Clabecq SA tidak ada wakil dari 

PGN yang mendampingi;-------------------------------------------- 

1.6.8.4 Bahwa untuk keperluan tersebut, Duferco Clabecq SA 

meminta bantuan DNV Singapore agar menyampaikan 

permohonan Duferco Clabecq SA untuk dapat bertemu 

dengan pihak PGN yang berkompeten;---------------------------- 

1.6.8.5 Bahwa menanggapi permohonan Duferco Clabecq SA 

tersebut, PGN menyetujui untuk dilakukan pertemuan di 

Jakarta, Indonesia;---------------------------------------------------- 

1.6.8.6 Bahwa kemudian Duferco Clabecq SA datang ke Indonesia 

pada tanggal 27 September 2005 dengan difasilitasi oleh Sdr. 

Jobi Triananda (sebagai Project Manager SSWJ 4) yang 

melakukan penjemputan di Bandara dan mem-booking-kan 
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hotel untuk Sdr. Bernard Van Dycke (Export Sales Manager 

Duferco Clabecq SA) di Hotel Sari Pan Pacific; ----------------- 

1.6.8.7 Bahwa pada tanggal 27 dan 28 September 2005 Sdr. Bernard 

Van Dycke melakukan pertemuan dengan beberapa orang 

peserta tender yaitu Sdr. Siens dari Cipta Dekatama dan Sdr. 

Rudy Muhtar dari SEAPI pada waktu yang berlainan di Hotel 

Sari Pan Pacific; ------------------------------------------------------ 

1.6.8.8 Bahwa tujuan para peserta melakukan pertemuan dengan 

Duferco Clabecq SA adalah untuk memperoleh dukungan 

sepenuhnya dari Duferco Clabecq SA; ---------------------------- 

1.6.8.9 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005, Duferco Clabecq SA 

melakukan presentasi di PGN tentang kemampuan Dufreco 

Clabecq SA dalam memenuhi peryaratan tender sebagai plate 

supplier; ---------------------------------------------------------------  

1.6.9 Inquiry Panitia Tender kepada Para Peserta Tender (vide B38); ------------- 

1.6.9.1 Bahwa Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap 

beberapa peserta dengan cara mengirimkan inquiry, masing-

masing kepada: ------------------------------------------------------- 

a. Konsorsium SEAPI-Welspun pada tanggal 20 

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

b. Cipta Dekatama pada tanggal 20 September 2005; ------- 

c. MAN Industries pada tanggal 4 Oktober 2005;------------ 

1.6.9.2 Bahwa Panitia Tender kemudian menindaklanjuti inquiry #1 

dengan mengirimkan inquiry #2 kepada Konsorsium SEAPI-

Welspun dan Cipta Dekatama pada tanggal 28 September 

2005, yang pada pokoknya meminta kepada keduanya untuk 

menyampaikan detail of delivery schedule yang 

ditandatangani oleh plate supplier yang diajukan oleh kedua 

peserta tersebut;------------------------------------------------------- 

1.6.9.3 Bahwa dalam rangka menjawab inquiry #2 tersebut, Cipta 

Dekatama meminta kepada Duferco Clabecq SA sebagai plate 

supplier mengenai detail of delivery schedule; ------------------- 

1.6.9.4 Bahwa kemudian, Duferco Clabecq SA menjawab permintaan 

Cipta Dekatama tersebut dengan memberikan detail of 

delivery schedule, namun jawaban yang diberikan tidak sesuai 

dengan schedule yang dipersyaratkan dalam dokumen tender;  
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1.6.9.5 Bahwa dalam detail of delivery schedule yang disampaikan, 

Duferco Clabecq SA tidak dapat melakukan pengiriman plate 

dengan ketebalan 0.75” pada shipment pertama; ----------------- 

1.6.9.6 Bahwa SEAPI dalam penawarannya juga mengajukan 

Duferco Clabecq SA sebagai salah satu plate supplier, untuk 

itu dalam rangka menjawab inquiry #2 dari Panitia Tender, 

SEAPI juga meminta detail of delivery schedule kepada 

Duferco Clabecq SA; ------------------------------------------------ 

1.6.9.7 Bahwa dalam jawabannya kepada SEAPI, Duferco Clabecq 

SA juga tidak dapat memenuhi pengiriman plate dengan 

ketebalan 0.75” pada shipment pertama; -------------------------- 

1.6.9.8 Bahwa untuk dapat memenuhi delivery schedule yang 

dipersyaratkan SEAPI mendapatkan pasokan untuk pipa 

dengan ketebalan 0.75” dari Posco, Korea; ----------------------- 

1.6.10 Laporan Hasil Evaluasi Panitia Tender; ----------------------------------------- 

1.6.10.1 Bahwa dalam tender ulang ini, tiga peserta dinyatakan gugur 

berdasarkan alasan sebagai berikut:-------------------------------- 

a. Jindal SAW, Ltd., dinyatakan tidak responsive karena 

tidak dapat memenuhi Instruction to Bidder (ITB), 

General Condition of Contract (GCC) dan Special 

Condition of Contract (SCC). Jindal juga tidak dapat 

memenuhi perysaratan delivery schedule; ------------------ 

b. MAN Industries, dinyatakan tidak responsive karena 

tidak dapat menyediakan informasi tentang testing 

equipment UT offline, graph information hanya dalam 

bentuk annual, fasilitas produksi tidak 

direkomendasikan oleh DNV Singapore sebagai 

memenuhi syarat dalam membuat pipa dengan standar 

DNV dan transportation tidak memenuhi ketentuan API 

RP5LW; --------------------------------------------------------- 

c. Cipta Dekatama, dinyatakan tidak responsive karena 

tidak memenuhi beberapa persyaratan teknis dan Cipta 

Dekatama juga dinyatakan gugur karena tidak dapat 

memenuhi persyaratan delivery schedule pengiriman 

pipa dengan ketebalan 0.75“ pada pengiriman pertama;-- 

1.6.10.2 Bahwa berdasarkan evaluasi, Panitia Tender menilai 

Konsorsium SEAPI-Welspun memenuhi persyaratan 
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administrasi dan teknis dan dinyatakan sebagai responsive 

bidder; ----------------------------------------------------------------- 

1.6.10.3 Bahwa karena ketiga peserta lain dinyatakan gugur, maka 

Panitia Tender dalam laporan evaluasinya merekomendasikan 

Konsorsium SEAPI-Welspun sebagai pemenang meskipun 

mengajukan harga penawaran yang tertinggi; -------------------- 

1.6.10.4 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2005 Panitia Tender 

menyampaikan resume evaluasi kepada Direktur Utama 

melalui Direktur Pengembangan; ---------------------------------- 

1.6.10.5 Bahwa laporan tersebut kemudian disetujui oleh Direktur 

Utama dan pada tanggal 17 Oktober 2005, Panitia Tender 

menunjuk SEAPI-Welspun sebagai pemenang (notification of 

award);----------------------------------------------------------------- 

1.7. Pasca Tender; --------------------------------------------------------------------------------- 

1.7.1.      Contract Formation (vide B48);------------------------------------------------- 

1.7.1.1.  Bahwa setelah dilakukan pengumuman pemenang tender 

(notification of award) kepada Konsorsium SEAPI-Welspun 

pada tanggal 17 Oktober 2005, PGN dalam hal ini Project 

Manager SSWJ IV Jobi Triananda mengundang pemenang 

tender untuk mengikuti Contract Formation yang diadakan 

pada tanggal 25-26 Oktober 2005 (minutes of meeting 

contract formation tgl 25-26 Oktober 2005); --------------------- 

1.7.1.2.    Bahwa dalam Contract Formation dibahas beberapa hal yang 

pada pokoknya antara lain mengenai kesiapan pemenang 

tender untuk melakukan pekerjaan pembuatan pipa termasuk 

untuk menjamin ketersediaan pasokan;---------------------------- 

1.7.1.3. Bahwa dalam pertemuan tersebut PGN meminta pemenang 

tender untuk menyampaikan kontrak dengan plate supplier 

yaitu Duferco Clabecq SA dan Posco (vide minutes of 

meeting contract formation tgl 26 Oktober 2005); --------------- 

1.7.1.4. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Konsorsium SEAPI-

Welspun menyatakan tidak dapat menandatangani kontrak 

dengan pihak plate supplier sebelum ada authorization of 

work dari PGN sebagai pembeli (purchaser); -------------------- 

1.7.1.5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2005 

ditandatangani Kontrak antara PGN dan Konsorsium SEAPI-
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Welspun dan pada tanggal yang sama authorization of work 

diberikan oleh PGN; ------------------------------------------------- 

1.7.2. Keterlambatan SEAPI dalam memenuhi delivery schedule PGN (B9, 

B30, B43, B44, B48, B49, C138, C139); --------------------------------------- 

1.7.2.1. Bahwa dalam pelaksanaan (implementasi) kontrak, SEAPI 

tidak dapat memenuhi delivery schedule yang dipersyaratkan; 

1.7.2.2. Bahwa SEAPI mengalami keterlambatan dalam melakukan 

pengiriman pipa ke Pelabuhan Bintan untuk dilakukan coating 

oleh PT. Indo Jaya Pipe; --------------------------------------------- 

1.7.2.3. Bahwa menurut SEAPI keterlambatan tersebut disebabkan 

adanya permasalahan dalam proses produksi pipa di pabrik 

SEAPI di Lampung berkaitan dengan ketidakstabilan daya 

listrik yang disuplai oleh PLN; ------------------------------------- 

1.7.2.4. Bahwa menurut SEAPI ketidakstabilan daya listrik 

mengganggu proses pengelasan, untuk itu SEAPI harus 

melakukan penyesuaian dan mencari sumber listrik cadangan 

terlebih dulu untuk memulai proses produksi secara baik;------ 

1.7.2.5. Berkaitan dengan hal tersebut, SEAPI mengalami 

keterlambatan dalam proses produksi;----------------------------- 

1.7.2.6. Bahwa menurut General Manager PLN Distribusi Wilayah 

Lampung, SEAPI merupakan salah satu pelanggan PLN sejak 

tahun 1997 dengan daya kontrak sebesar 1730 KVA, dalam 

perjanjian disepakati daya tegangan PLN adalah melalui 

tegangan menengah 20 KV (20.000 Volt) dengan standar 

fluktuasi tegangan sebesar +  5% (19 – 21 KVA); --------------- 

1.7.2.7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2005, ada permintaan 

SEAPI kepada PLN yang meminta tambahan daya dari 1730 

KVA menjadi 4330 KVA. Permintaan tersebut disetujui oleh 

PLN pada tanggal 28 Desember 2005, dengan ketentuan 

bahwa pada pukul 18.00 -22.00 agar menggunakan genset; ---- 

1.7.2.8. Bahwa kewajiban PLN untuk menyediakan pasokan listrik 

adalah sampai dengan tegangan menengah, sedangkan dari 

tegangan menengah ke tegangan rendah adalah kewajiban dari 

SEAPI; ----------------------------------------------------------------- 

1.7.2.9. Bahwa supply tegangan berdasarkan recorder PLN  kepada 

SEAPI masih memenuhi standar yaitu sekitar 19 – 21 KV 

sehingga pasokan listrik dari PLN masih cukup stabil; --------- 
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1.7.2.10. Bahwa keterlambatan tersebut menyebabkan SEAPI tidak 

dapat memenuhi milestone shipment yang telah ditetapkan 

oleh PGN; ------------------------------------------------------------- 

1.7.2.11. Bahwa ketentuan mengenai keterlambatan tersebut diatur 

dalam General Condition of Contract (GCC) dimana untuk 

keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari 

dikalikan nilai kontrak (0,5% per minggu dikali nilai kontrak), 

maksimal 10% dari nilai kontrak; ---------------------------------- 

1.7.3. Perubahan Plate Supplier oleh Konsorsium SEAPI-Welspun dalam 

Pelaksanaan Kontrak (vide B53, C165); ---------------------------------------- 

1.7.3.1. Bahwa dalam tender ulang Konsorsium SEAPI-Welspun 

mengajukan tiga plate supplier yaitu Duferco Clabecq SA, 

Posco dan ILVA; ----------------------------------------------------- 

1.7.3.2. Bahwa dalam schedule pekerjaan yang disampaikan dalam 

dokumen penawaran, Konsorsium SEAPI-Welspun membagi 

porsi dukungan plate supllier sebagai berikut: ------------------- 

a. 80% porsi pekerjaan yang dikerjakan oleh SEAPI 

mendapat pasokan plate dari Posco dan Duferco 

Clabecq SA. Dalam hal ini khusus pipa dengan 

ketebalan 0.75“ akan dikerjakan oleh SEAPI dengan 

pasokan plate berasal dari Posco;---------------------------- 

b. 20% porsi pekerjaan yang dikerjakan oleh Welspun 

mendapat pasokan dari Duferco Clabecq SA. Bagian 

pekerjaan yang dikerjakan oleh Welspun termasuk 

dalam shipment kedua; ---------------------------------------- 

1.7.3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam pembahasan Contract 

Formation tanggal 25-26 Oktober 2005, PGN meminta 

Konsorsium SEAPI-Welspun untuk menyerahkan kontrak 

dengan Duferco Clabecq SA dan Posco; -------------------------- 

1.7.3.4. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, Duferco Clabecq SA 

mengalami kesulitan dalam menyediakan pasokan plate 

kepada Welspun; ----------------------------------------------------- 

1.7.3.5. Bahwa untuk tetap dapat memenuhi delivery schedule, 

Welspun mengganti Duferco Clabecq SA dengan Azovstal 

Iron & Steel Works sebagai pemasok plate; ---------------------- 

1.7.3.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Welspun tetap dapat 

memenuhi delivery schedule untuk shipment #2; ----------------  
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1.8. Rekomendasi dari Pemerintah tentang Perhatian terhadap Pengusaha Lokal;-------- 

1.8.1. Bahwa Bakrie & Brothers adalah induk perusahaan dari salah satu 

peserta tender, yaitu PT. SEAPI; ------------------------------------------------ 

1.8.2. Bahwa pada saat tender berlangsung, PT. Bakrie & Brothers merupakan 

pemegang saham sebesar 93,87% di PT. SEAPI; ----------------------------- 

1.8.3. Bahwa Bakrie & Brothers selain sebagai induk perusahaan (holding) 

juga berperan sebagai investment company untuk anak-anak perusahaan 

(subsidiaries); ---------------------------------------------------------------------- 

1.8.4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 manajemen Bakrie & Brothers 

mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian yang pada pokoknya 

meminta perhatian khusus bagi industri dalam negeri termasuk industri 

pipa; --------------------------------------------------------------------------------- 

1.8.5. Bahwa menanggapi surat dari Manajemen Bakrie & Brothers tersebut, 

Pemerintah dalam hal ini, Menteri Perindustrian mengirimkan surat 

kepada PGN untuk meminta perhatian khusus bagi industri dalam negeri 

dalam proyek SSWJ; -------------------------------------------------------------- 

1.8.6. Bahwa berkaitan dengan surat yang dibuat oleh Menteri Perindustrian 

tersebut, pihak PGN menyatakan surat tersebut tidak berpengaruh pada 

independensi Panitia Tender dalam melakukan penilaian terhadap para 

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

2. Menimbang bahwa dalam menilai fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menggunakan 

prinsip-prinsip dasar  dan ketentuan normatif sebagai berikut: ------------------------------- 

2.1. Prinsip-prinsip Dasar:---------------------------------------------------------------------- 

2.1.1. Bahwa prinsip dasar dari penyelenggaraan tender pengadaan barang dan 

jasa adalah untuk mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas yang 

memenuhi syarat dengan harga yang kompetitif (economic reason); ------ 

2.1.2. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, apabila terdapat beberapa produk 

yang ditawarkan memenuhi persyaratan, maka akan dipilih produk 

dengan harga yang paling murah; ----------------------------------------------- 

2.1.3. Bahwa Majelis Komisi memperhatikan ide dasar pelaksanaan tender 

adalah untuk menjembatani keinginan purchaser/bohir untuk dapat 

membeli barang yang memenuhi syarat dengan harga termurah dengan 

memberikan wewenang kepada Panitia Tender untuk menyelenggarakan 

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

2.1.4. Bahwa tugas utama Panitia Tender adalah melakukan seleksi dan menilai 

apakah peserta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Panitia 
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Tender akan menjalankan konsep tender sewajarnya dengan harapan 

dapat memfasilitasi keinginan purchaser; -------------------------------------- 

2.1.5. Bahwa kewajaran penyelenggaraan tender dapat dinilai antara lain dari 

segi persamaan perlakuan (equal treatment) terhadap seluruh peserta 

tender, efektif dan efisien, kewajaran dan transparansi dalam melakukan 

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

2.1.6. Bahwa penunjukan pemenang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

(tidak mempunyai economic reason), dapat dipertimbangkan sebagai 

petunjuk adanya rekayasa dalam proses tender; ------------------------------- 

2.1.7. Bahwa penunjukan peserta dengan nilai penawaran yang lebih tinggi 

sebagai pemenang dapat dikategorikan sebagai tidak dapat 

dipertanggungjawabkan apabila terdapat peserta lain yang memenuhi 

persyaratan atau responsif, dan menawarkan harga yang lebih rendah;---- 

2.2. Ketentuan Normatif dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;------------------------ 

2.2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (Persero), PGN sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dapat mengatur sendiri tata cara pengadaan barang/jasa 

dengan tetap memperhatikan ketentuan umum yang berlaku; --------------- 

2.2.2. Bahwa dalam hal ini ketentuan umum tentang pengadaan barang/jasa 

dimaksud adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; ------ 

2.2.3. Bahwa dalam rangka mengatur sendiri prosedur pengadaan barang/jasa, 

PGN mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor 065.K/92/750/2002 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; ------------------------------------ 

2.2.4. Bahwa dengan demikian, yang menjadi acuan normatif berkaitan dengan 

prosedur pengadaan barang/jasa dalam perkara ini adalah Keputusan 

Direksi PGN Nomor 065.K/92/750/2002;-------------------------------------- 

2.2.5. Bahwa untuk hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan Direksi tersebut 

di atas, berpedoman pada ketentuan yang berlaku; --------------------------- 

3. Menimbang terhadap fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan 

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

3.1. Penunjukan DNV Singapore -------------------------------------------------------------- 

3.1.1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menilai tindakan PGN dalam 

menunjuk DNV Singapore untuk melakukan inspeksi terhadap pipe 

mill dan plate mill, sebagai berikut:------------------------------------------- 

3.1.1.1. Prosedur Penunjukan DNV Singapore;---------------------------- 
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3.1.1.1.1. Bahwa DNV Singapore adalah perusahaan yang 

didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia dan 

berdomisili di luar negeri;------------------------------ 

3.1.1.1.2. Bahwa dengan demikian DNV Singapore termasuk 

sebagai perusahaan asing; ------------------------------ 

3.1.1.1.3. Bahwa dalam perkara ini DNV Singapore adalah 

sebagai penyedia jasa konsultan;---------------------- 

3.1.1.1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PGN 

Nomor 065.K/92/750/2002 Bab II paragraf 2.3.4., 

perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan 

sebagai penyedia jasa konsultan dengan nilai di 

atas Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan 

wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional 

dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain;- 

3.1.1.1.5. Bahwa nilai pekerjaan jasa konsultan oleh DNV 

Singapore dalam perkara ini kurang dari Rp. 

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atau hanya 

sebesar USD 75,397.00 (tujuh puluh lima ribu tiga 

ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat);  

3.1.1.1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi 

PGN Nomor 065.K/92/750/2002, PGN tidak dapat 

menunjuk perusahaan asing untuk melakukan 

pekerjaan tersebut karena nilai pekerjaan yang 

kurang dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar 

rupiah); --------------------------------------------------- 

3.1.1.1.7. Bahwa PGN menyatakan penunjukan perusahaan 

asing dengan nilai kurang dari Rp. 4.000.000.000,- 

(empat milyar rupiah) didasarkan pada ketentuan 

Keputusan Direksi PGN Nomor 

065.K/92/750/2002 Bab II paragraf 3.2.2. huruf b: 

“Penyediaan Jasa Pemborongan dan Jasa 

Konsultan untuk pengadaan yang bersifat spesifik 

atau tidak dapat diperoleh dari sumber dalam 

negeri”; --------------------------------------------------- 

3.1.1.1.8. Bahwa menurut Majelis Komisi, pekerjaan untuk 

menilai kemampuan plate mill dan pipe mill dalam 

membuat lempeng baja (plate) dan pipa (pipe) 
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sesuai ketentuan DNV rule dapat dikategorikan 

sebagai jenis jasa yang bersifat spesifik; ------------- 

3.1.1.1.9. Bahwa meskipun pekerjaan yang dimaksud dapat 

dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat 

spesifik, namun penyedia jasa yang tersedia tidak 

hanya satu perusahaan atau tidak hanya DNV 

Singapore, sehingga penunjukan konsultan harus 

dilakukan melalui proses tender (beauty contest); -- 

3.1.1.1.10. Bahwa untuk itu, Majelis Komisi menilai 

penunjukan perusahaan asing sebagai penyedia 

jasa konsultan dengan nilai kurang dari Rp. 

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah 

tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang 

berlaku; ---------------------------------------------------  

3.1.1.2. Alasan Penunjukan DNV Singapore ------------------------------- 

3.1.1.2.1. Bahwa sebelum PGN menunjuk DNV Singapore 

untuk melakukan inspeksi, PMC telah melakukan 

evaluasi terhadap penawaran seluruh peserta dan 

merekomendasikan salah satu peserta yaitu 

Welspun sebagai pemenang;--------------------------- 

3.1.1.2.2. Bahwa penunjukan DNV Singapore tidak 

dilakukan sejak awal proses tender sehingga telah 

mengakibatkan pelaksanaan proses evaluasi 

menjadi lebih lama dari jadwal yang telah 

ditentukan dalam dokumen tender; ------------------- 

3.1.1.2.3. Bahwa PGN menyatakan alasan penunjukan DNV 

Singapore adalah karena PGN belum mengetahui 

keberadaan dan kemampuan beberapa plate 

supplier dan pipe mill yang diajukan oleh para 

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

3.1.1.2.4. Bahwa menurut PGN meskipun telah dilakukan 

evaluasi oleh PMC, namun evaluasi tersebut hanya 

berdasarkan informasi tertulis (paper base 

evaluation); ---------------------------------------------- 

3.1.1.2.5. Bahwa alasan PGN menunjuk DNV Singapore 

untuk melakukan inspeksi guna memperoleh 
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keyakinan tentang kemampuan plate mill dan pipe 

mill adalah alasan yang dapat diterima; --------------   

3.1.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai 

alasan penunjukan DNV Singapore dapat diterima namun tidak 

mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 

065.K/92/750/2002 tanggal 1 April 2002; ----------------------------------- 

3.2. Panitia Tender tidak melakukan assessment terhadap SEAPI dan plate supplier-

nya; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.1. Bahwa dalam proses evaluasi terhadap para peserta tender, Panitia 

Tender menunjuk DNV Singapore untuk melakukan inspeksi mengenai 

kemampuan masing-masing peserta dalam membuat pipa atau 

menyediakan plate sesuai dengan standar DNV;------------------------------ 

3.2.2. Bahwa berdasarkan past record experience yang dimiliki oleh PGN, 

Panitia Tender menilai SEAPI mampu membuat pipa berdasarkan 

standar DNV;----------------------------------------------------------------------- 

3.2.3. Bahwa plate supplier yang diajukan SEAPI yaitu ILVA dan Posco, juga 

dinilai oleh Panitia Tender telah memenuhi syarat dengan alasan kedua 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan internasional dengan track 

record yang baik dalam industri pipa bawah laut (offshore); ---------------- 

3.2.4. Bahwa kemudian terhadap SEAPI dan plate supplier-nya diputuskan 

untuk tidak dilakukan inspeksi; -------------------------------------------------- 

3.2.5. Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menilai kewajaran tindakan 

Panitia Tender tidak melakukan assesment terhadap SEAPI dan plate 

supplier-nya, sebagai berikut:---------------------------------------------------- 

3.2.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan past record experience oleh 

Panitia Tender adalah pengalaman SEAPI memasok pipa bawah 

laut pada PGN dalam proyek  Kuala Tungkal – Panaran pada 

tahun 2002; -------------------------------------------------------------- 

3.2.5.2. Bahwa DNV Singapore belum pernah melakukan assessment 

terhadap SEAPI; -------------------------------------------------------- 

3.2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai 

tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan inspeksi terhadap SEAPI 

dan plate supplier-nya telah mengakibatkan adanya perlakuan yang 

berbeda terhadap para peserta tender;------------------------------------------- 

3.3. Pembatalan Tender Pertama -------------------------------------------------------------- 

3.3.1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menilai pembatalan tender 

pertama, sebagai berikut: --------------------------------------------------------- 
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3.3.1.1. Bahwa dalam tender pertama terdapat 7 (tujuh) peserta yang 

mengajukan penawaran; ----------------------------------------------- 

3.3.1.2. Bahwa dalam laporan evaluasi tanggal 7 Juli 2005 (paper base 

evaluation), PMC menyatakan 5 (lima) peserta tender yaitu 

Sumitomo Corporation, Salzgitter Mannesman International, 

Cipta Dekatama, Jindal SAW Ltd. dan MAN Industries 

dinyatakan gugur;-------------------------------------------------------  

3.3.1.3. Bahwa dalam laporan evaluasi tersebut 2 (dua) peserta yaitu 

Konsorsium Daewoo-SEAPI dan Welspun, dinyatakan 

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; -------------------- 

3.3.1.4. Bahwa setelah PGN menunjuk DNV Singapore untuk 

melakukan inspeksi, Panitia Tender kemudian menyimpulkan 

Welspun tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan 

laporan hasil inspeksi oleh DNV Singapore;------------------------ 

3.3.1.5. Bahwa Welspun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis 

karena  plate supplier yang diajukan yaitu Mittal Steel Galati 

tidak mampu untuk membuat plate dengan kualitas Thermo 

Mechanically Controlled Process (TMCP); ------------------------ 

3.3.1.6. Bahwa menurut Welspun karena PGN menggunakan standar 

DNV maka wajar jika PGN menunjuk DNV Singapore untuk 

melakukan inspeksi, sehingga tindakan PGN yang 

menggugurkan Welspun dengan mengacu kepada rekomendasi 

dari hasil inspeksi oleh DNV Singapore adalah hal yang wajar; - 

3.3.1.7. Bahwa berdasarkan hasil inspeksi oleh DNV Singapore, Panitia 

Tender menyimpulkan hanya Konsorsium Daewoo-SEAPI yang 

dinilai memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;------------  

3.3.1.8. Bahwa karena harga penawaran Konsorsium Daewoo-SEAPI di 

atas OE, Konsorsium Daewoo-SEAPI juga dinyatakan gugur 

oleh Panitia Tender; ---------------------------------------------------- 

3.3.1.9. Bahwa istilah pagu tidak diterapkan dalam tender pengadaan 

ini, sehingga yang dijadikan acuan harga adalah OE; ------------- 

3.3.1.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seluruh peserta dalam tender 

pertama dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan dalam 

laporan evaluasi yang dibuat oleh Panitia Tender tanggal 22 

Agustus 2005; ----------------------------------------------------------- 

3.3.1.11. Bahwa kemudian Panitia Tender membatalkan tender pertama 

dengan alasan seluruh peserta gugur; -------------------------------- 
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3.3.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Komisi menilai 

pembatalan tender telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ----------- 

3.4. Prosedur Tender Ulang -------------------------------------------------------------------- 

3.4.1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menilai prosedur tender ulang 

yang dilakukan oleh Panitia Tender, sebagai berikut: ------------------------ 

3.4.1.1. Bahwa Majelis Komisi memperhatikan Keputusan Direksi PGN 

Nomor 065.K/92/750/2002 yang mengatur pelaksanaan tender 

ulang dapat dilakukan berdasarkan alasan antara lain: ------------ 

a. penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon 

peserta tender kurang dari 3 (tiga); atau------------------------- 

b. penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); dan/atau -------- 

c. tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan 

dalam dokumen tender;-------------------------------------------- 

d. tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah 

atau sama dengan pagu dana yang tersedia; -------------------- 

3.4.2. Bahwa dalam perkara ini, Panitia Tender melakukan tender ulang karena 

tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam 

dokumen tender; ------------------------------------------------------------------- 

3.4.3. Bahwa dalam melaksanakan tender ulang, Panitia Tender mengundang 

kembali 21 (dua puluh satu) peserta yang membeli dokumen tender pada 

tender pertama;--------------------------------------------------------------------- 

3.4.4. Bahwa dalam pelaksanaan tender ulang, Panitia Tender hanya 

mengirimkan perubahan terhadap dokumen tender tanpa melaksanakan 

pre-bid meeting (aanwijzing);---------------------------------------------------- 

3.4.5. Bahwa menurut PGN atau Panitia Tender, tidak ada ketentuan dalam 

Keputusan Direksi PGN Nomor 065.K/92/750/2002 yang secara jelas 

mengharuskan dilaksanakannya pre-bid meeting (aanwijzing) dalam 

tender ulang;------------------------------------------------------------------------  

3.4.6. Bahwa menurut keterangan Ahli, dalam tender ulang, semua tahapan 

tender harus dilakukan kembali termasuk pre-bid meeting dengan tujuan 

agar semua peserta tender termasuk peserta tender baru mendapatkan 

informasi yang sama dan berimbang; ------------------------------------------- 

3.4.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai 

prosedur tender ulang yang dilakukan oleh Panitia Tender adalah tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------- 

3.5. Pembentukan Konsorsium SEAPI-Welspun dalam Tender Ulang------------------- 
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3.5.1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menilai keikutsertaan 

Konsorsium SEAPI-Welspun dalam tender ulang sebagai berikut:--------- 

3.5.1.1. Bahwa dalam tender pertama, SEAPI yang berkonsorsium 

dengan Daewoo mengajukan Posco, Oregon Steel Mill dan 

ILVA sebagai penyedia plate; ---------------------------------------- 

3.5.1.2. Bahwa dalam perjanjian konsorsium antara Daewoo dan SEAPI 

terdapat klausul yang mengatur diantara mereka yang isinya 

antara lain tidak akan melakukan konsorsium dengan pihak lain 

untuk tender atau project yang sama; -------------------------------- 

3.5.1.3. Bahwa dalam tender pertama tersebut, harga yang ditawarkan 

oleh Konsorsium Daewoo-SEAPI di atas OE yaitu sebesar IDR 

976.619.140.824,38 (sembilan ratus tujuh puluh enam milyar 

enam ratus sembilan belas juta seratus empat puluh ribu delapan 

ratus dua puluh empat koma tiga puluh delapan sen rupiah);----- 

3.5.1.4. Bahwa dalam tender pertama Welspun mengajukan penawaran 

dengan harga di bawah OE yaitu sebesar IDR 718.127.587.800 

(tujuh ratus delapan belas milyar seratus dua puluh juta lima 

ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);-------------- 

3.5.1.5. Bahwa untuk dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari 

harga penawaran yang diajukan pada tender pertama, SEAPI 

pada tender ulang bekerja sama dengan Welspun dengan 

membentuk konsorsium baru;----------------------------------------- 

3.5.1.6. Bahwa tindakan SEAPI yang bergabung membentuk 

konsorsium baru dengan Welspun dalam tender yang sama 

merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian 

konsorsium antara Daewoo dan SEAPI;----------------------------- 

3.5.1.7. Bahwa walaupun SEAPI membentuk konsorsium baru dengan 

Welspun, Daewoo tetap dilibatkan sebagai mitra yang berperan 

sebagai trading house dalam penyediaan plate dari Posco dan 

Duferco Clabecq SA;--------------------------------------------------- 

3.5.1.8. Bahwa komposisi pembagian pekerjaan antara anggota 

Konsorsium SEAPI-Welspun adalah SEAPI mengerjakan 80% 

dan Welspun mengerjakan 20%; ------------------------------------- 

3.5.1.9. Bahwa Welspun bersedia untuk tidak mengajukan penawaran 

sendiri dengan hanya memperoleh 20% bagian pekerjaan 

berdasarkan pertimbangan: -------------------------------------------- 
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a. Pada saat tender pertama Welspun mendapat dukungan full 

quantitiy dari Mittal Steel Galati. Namun dalam tender 

pertama tersebut, berdasarkan hasil inspeksi DNV 

Singapore, Mittal Steel Galati tidak direkomendasikan 

memenuhi syarat untuk membuat plate dengan spesifikasi 

DNV;----------------------------------------------------------------- 

b. Sesuai dengan hasil inspeksi oleh DNV Singapore tersebut, 

Mittal Steel Galati tidak termasuk dalam 6 plate supplier 

yang direkomendasikan oleh PGN sebagaimana diatur pada 

amandemen #6 dokumen tender; --------------------------------- 

c. Karena Mittal Steel Galati tidak termasuk dalam daftar 6 

plate supplier yang direkomendasikan, maka Welspun 

berusaha mengganti Mittal Steel Galati dan mencari 

dukungan supply dari keenam plate supplier yang 

direkomendasikan; ------------------------------------------------- 

d. Menurut keterangannya, Welspun tidak berhasil mendapat 

dukungan full quantity dari plate supplier yang 

direkomendasikan oleh Panitia Tender dalam amandemen 

#6; -------------------------------------------------------------------- 

3.5.1.10. Bahwa karena hal tersebut, Welspun tidak dapat memenuhi 

jumlah pasokan sesuai jumlah yang dipersyaratkan dalam 

dokumen tender; -------------------------------------------------------- 

3.5.1.11. Bahwa kemudian Welspun bersedia bekerjasama dengan SEAPI 

dengan porsi pekerjaan 20% dari keseluruhan pekerjaan;--------- 

3.5.1.12. Bahwa berdasarkan uraian di atas pembentukan Konsorsium 

SEAPI – Welspun tidak melanggar ketentuan yang berlaku; ----- 

3.5.1.13. Bahwa SEAPI dan Welspun merupakan pesaing dalam tender 

pertama, akan tetapi dalam tender ulang keduanya tergabung 

dalam satu konsorsium; ------------------------------------------------ 

3.5.1.14. Bahwa tindakan SEAPI membentuk konsorsium dengan 

Welspun, yang pada tender pertama adalah pesaingnya adalah 

tindakan yang mengurangi terjadinya persaingan (lessening the 

competition) diantara sesama peserta tender; ----------------------- 

3.5.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Komisi menilai 

meskipun pembentukan Konsorsium SEAPI-Welspun adalah tindakan 

yang sesuai dengan ketentuan namun pembentukan konsorsium tersebut 

telah mengurangi persaingan (lessening the competition); ------------------- 
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3.6. Pengguguran Tiga Peserta Sebagai Peserta Tender dalam Tender Ulang----------- 

3.6.1. Bahwa Majelis Komisi menilai perihal pengguguran tiga peserta dalam 

tender ulang, sebagai berikut: ---------------------------------------------------- 

3.6.1.1. Pengguguran MAN Industries; --------------------------------------- 

a. MAN Industries tidak setuju dengan hasil penilaian DNV 

Singapore yang tidak merekomendasikan MAN Industries 

memenuhi syarat untuk membuat pipa dengan spesifikasi 

DNV;----------------------------------------------------------------- 

b. Untuk membantah hasil penilaian DNV Singapore, MAN 

Industries menunjuk DNV Abu Dhabi untuk melakukan 

penilaian terhadap pipe mill-nya; -------------------------------- 

c. Berdasarkan hasil penilaian DNV Abu Dhabi yang diajukan 

oleh MAN Industries, DNV Singapore melakukan inspeksi 

ulang terhadap pipe mill MAN Industries; ---------------------- 

d. Inspeksi ulang dilakukan oleh DNV Singapore dengan 

menyertakan assessor dari DNV Norway (DNV head 

office); --------------------------------------------------------------- 

e. DNV Singapore kembali menilai MAN Industries tidak 

memenuhi persyaratan untuk membuat pipa dengan standar 

DNV berdasarkan inspeksi yang dilakukan pada tanggal 9 -

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

f. Berdasarkan penilaian DNV Singapore tersebut, Panitia 

Tender menggugurkan Man Industries dengan alasan 

inspeksi yang dilakukan terhadap dua pipe mill yang 

diajukan oleh MAN Industries yaitu Pithampur plant dan 

Anjar plant, hanya Pithampur plant yang memenuhi syarat 

untuk membuat pipa dengan standar DNV, sedangkan Anjar 

plant tidak memenuhi syarat; ------------------------------------- 

g. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai 

pengguguran Man Industries adalah wajar;--------------------- 

3.6.1.2. Pengguguran Jindal SAW Ltd.; --------------------------------------- 

a. Jindal SAW Ltd. digugurkan dalam tender ulang karena 

tetap mengajukan delivery schedule yang tidak sesuai 

dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. Jindal 

SAW Ltd. mengajukan schedule untuk shipment pertama 

150 hari (tender dokumen requirement adalah 120 hari after 



  

  
 
 

38

SALINAN

Authorization). Schedule untuk shipment kedua, ketiga dan 

keempat juga tidak sesuai dengan requirement;---------------- 

b. Meskipun total hari pengerjaan yang diajukan adalah 240 

hari sesuai pesyaratan, namun karena schedule delivery 

masing-masing shipment tidak sesuai dengan persyaratan 

maka Panitia Tender tetap menilai penawaran yang diajukan 

oleh Jindal SAW Ltd. gugur; ------------------------------------- 

c. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai 

pengguguran Jindal SAW Ltd. adalah wajar;------------------- 

3.6.1.3. Pengguguran Cipta Dekatama;---------------------------------------- 

a. Dalam tender ulang, Cipta Dekatama mengajukan Duferco 

Clabecq SA sebagai plate supplier dan Nanjing sebagai 

cadangan plate supplier;------------------------------------------- 

b. DNV Singapore melakukan inspeksi ke pabrik plate 

Nanjing pada tanggal 14 – 16 September 2005;---------------- 

c. Berdasarkan hasil inspeksi tersebut, DNV Singapore tidak 

merekomendasikan Nanjing memenuhi syarat untuk 

membuat plate dengan standar DNV; --------------------------- 

d. Berdasarkan hal tersebut, Panitia Tender menilai Cipta 

Dekatama hanya dapat mengandalkan pasokan plate dari 

Duferco Clabecq SA; ---------------------------------------------- 

e. Setelah pertemuan PGN dan Duferco Clabecq SA, 

kemudian Panitia Tender pada tanggal 28 September 2005 

mengirimkan inquiry #2 kepada Cipta Dekatama yang 

isinya meminta pihak Cipta Dekatama menyampaikan detail 

delivery schedule yang ditandatangani oleh plate supplier 

(dalam hal ini Duferco Clabecq SA) yang harus dipenuhi 

oleh pihak Cipta Dekatama dalam waktu 2 (dua) hari;-------- 

f. Atas inquiry #2 tersebut, pihak Cipta Dekatama meminta 

detail of  delivery schedule kepada Duferco Clabecq SA; ---- 

g. Duferco Clabecq SA menanggapi permintaan tersebut 

dengan menyampaikan detail of delivery schedule kepada 

Cipta Dekatama;---------------------------------------------------- 

h. Dalam detail of delivery schedule yang diajukan oleh 

Duferco Clabecq SA pengiriman pipa dengan ketebalan 

0.75” ada dalam shipment #2; ------------------------------------ 
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i. Delivery schedule tersebut tidak sesuai dengan yang 

dipersyaratkan dalam dokumen tender bahwa pipa dengan 

ketebalan 0.75” harus dikirimkan pada shipment #1;---------- 

j. Berkaitan dengan detail delivery schedule tersebut, Cipta 

Dekatama dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam dokumen tender; ------------------------- 

3.6.1.4. Bahwa kedatangan Duferco Clabecq SA untuk melakukan 

pertemuan dengan PGN terkait dengan pelaksanaan tender; ----- 

3.6.1.5. Bahwa tindakan PGN yang menfasilitasi atau menerima 

kedatangan Duferco Clabecq SA sebagai pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan tender adalah tindakan yang tidak wajar; ---  

3.6.1.6. Bahwa terdapat keterkaitan antara kedatangan Duferco Clabecq 

SA sebagai plate supplier dengan penyediaan plate yang 

dibutuhkan PGN oleh 2 (dua) peserta tender yaitu Konsorsium 

SEAPI-Welspun dan Cipta Dekatama; ------------------------------ 

3.6.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai gugurnya  

Cipta Dekatama dalam tender ulang adalah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;------------------------------------------------------------------------------ 

3.7. Persyaratan Delivery Schedule;----------------------------------------------------------- 

3.7.1. Bahwa Majelis Komisi memperhatikan fakta mengenai gugurnya 

beberapa peserta tender karena tidak dapat memenuhi persyaratan 

delivery schedule yang ada dalam dokumen tender, khususnya mengenai 

shipment #1 dalam waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari; ------------ 

3.7.2. Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menilai persyaratan delivery 

schedule yang dibuat oleh PGN sebagai berikut:------------------------------ 

a. Jindal SAW Ltd. Menyatakan bahwa delivery schedule yang 

dipersyaratkan oleh PGN adalah sangat ketat dan mustahil terpenuhi 

tepat waktu; -------------------------------------------------------------------- 

b. Hal ini dibuktikan sendiri oleh SEAPI (sebagai pemenang tender), 

sampai dengan batas waktu yang dipersyaratkan, SEAPI tidak dapat 

memenuhi shipment #1 untuk selesai dalam waktu 120 (seratus dua 

puluh) hari. Dan dapat dipastikan untuk shipment berikutnya pun 

akan terlambat, sehingga secara keseluruhan SEAPI sebagai 

pemenang tender tidak dapat memenuhi delivery sechedule selama 

240 hari yang dipersyaratkan oleh PGN;----------------------------------- 

3.7.3. Bahwa Majelis Komisi menilai, persyaratan delivery schedule yang 

dibuat oleh PGN adalah terlalu ketat;------------------------------------------- 
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3.8. Rekomendasi dari Pemerintah tentang Perhatian terhadap Pengusaha Lokal; ----- 

3.8.1. Bahwa Majelis Komisi menilai surat tertanggal 17 Desember 2004 oleh 

manajemen Bakrie & Brothers kepada Menteri Perindustrian, sebagai 

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

3.8.1.1. Bahwa surat manajemen Bakrie & Brothers tersebut bertujuan 

agar PGN memberikan perhatian khusus kepada perusahaan 

lokal tetapi surat tersebut tidak menyebut secara eksplisit 

perusahaan tertentu untuk diberikan perhatian khusus;------------ 

3.8.1.2. Bahwa sejalan dengan butir 3.8.1.1. Dirut PGN menyatakan 

surat tersebut tidak mempengaruhi PGN maupun independensi 

Panitia Tender dalam melakukan penilaian terhadap para 

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

3.8.2. Bahwa Majelis Komisi menilai, pengiriman surat oleh manajemen 

Bakrie & Brothers tidak berpengaruh secara nyata terhadap penentuan 

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

4. Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dikaitkan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d dan 

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

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur–unsur dalam Pasal 19 

huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang 

melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha 

lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha 

tertentu”, sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------- 

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

5.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 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 bidang ekonomi; --------------------------------------------------- 

5.1.2. Bahwa PGN merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang 

berbadan hukum Indonesia didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan 

melakukan kegiatan usaha berupa penyediaan pasokan gas bumi untuk 

memenuhi permintaan pasar, baik untuk pasokan penjualan maupun 
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transportasi yang dalam perkara ini bertindak sebagai penyelenggara 

proyek Pengadaan Pipa untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai 

Labuhan Maringgai-Muara Bekasi untuk proyek pipanisasi gas South 

Sumatera-West Java (SSWJ) Tahap II; ----------------------------------------- 

5.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. 

5.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan; ---------------------------------------------------- 

5.2.1. Bahwa tindakan yang diduga merupakan tindakan diskriminatif adalah: ----- 

a. Penunjukan  DNV Singapore untuk melakukan assessment terhadap 

para peserta tender tanpa melalui proses tender; ---------------------------- 

b. Tindakan Panitia Tender yang merekomendasikan 6 (enam) perusahaan 

sebagai plate supplier dalam tender ulang;----------------------------------- 

c. Tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan aanwijzing dalam 

proses tender ulang; -------------------------------------------------------------  

5.2.2. Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan 

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

5.3. Baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain; ------------------------------------------ 

5.3.1. Bahwa dalam perkara ini PGN sendiri melakukan kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam butir 5.2.1. putusan ini; ------------------------------------------ 

5.3.2. Bahwa dengan demikian unsur baik sendiri maupun bersama dengan pelaku 

usaha lain terpenuhi; ----------------------------------------------------------------  

5.4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;------------------------ 

5.4.1. Bahwa PGN menunjuk DNV Singapore untuk melakukan assessment 

terhadap para peserta tender tidak dilakukan melalui proses tender dengan 

alasan pekerjaan assesment tersebut merupakan pekerjaan yang spesifik ; --- 

5.4.2. Bahwa meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh DNV Singapore 

bersifat spesifik, namun tidak berarti hanya DNV Singapore saja yang dapat 

mengerjakan pekerjaan tersebut karena terdapat perusahaan lokal dalam hal 

ini adalah PT. Germanischer Llyod Nusantara (GL Nusantara) maupun 

perusahaan asing yang dapat mengerjakan pekerjaan sejenis; ------------------ 

5.4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PGN Nomor 065.K/92/750/2002 

yang menyatakan untuk pekerjaan dengan nilai dibawah Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah), PGN dapat melakukan penunjukkan langsung 

sedangkan untuk pekerjaan yang nilainya melebihi Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) penunjukannya harus dilakukan melalui proses tender;- 

5.4.4. Bahwa karena nilai pekerjaan assessment yang dilakukan oleh DNV 

Singapore adalah sebesar USD 75,397.00 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus 
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sembilan puluh tujuh dollar Amerika Serikat), maka PGN seharusnya 

melakukan tender; --------------------------------------------------------------------  

5.4.5. Bahwa tindakan PGN menunjuk langsung DNV Singapore telah 

mengakibatkan pelaku usaha tertentu dalam hal ini PT. Germanischer Llyod 

Nusantara (GL Nusantara) dan perusahaan-perusahaan penyedia jasa lain 

yang mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan DNV Singapore tidak 

memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pasar jasa yang 

sama;------------------------------------------------------------------------------------ 

5.4.6. Bahwa tindakan Panitia merekomendasikan 6 (enam) perusahaan sebagai 

plate supplier dalam tender ulang dilakukan berdasarkan usulan dari para 

peserta tender pada tender pertama; ------------------------------------------------ 

5.4.7. Bahwa karena tindakan merekomendasikan 6 peserta didasarkan pada 

alasan yang wajar, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai tindakan diskriminatif ;----------------------------------------------------- 

5.4.8. Bahwa dalam proses tender ulang Panitia Tender tidak melakukan 

aanwijzing;----------------------------------------------------------------------------- 

5.4.9. Bahwa dari 21 perusahaan yang membeli dokumen tender pada saat tender 

pertama hanya 19 perusahaan yang mengikuti aanwijing; ---------------------- 

5.4.10. Bahwa tindakan Panitia yang tidak melaksanakan aanwijzing pada tender 

ulang dapat menimbulkan perbedaan kesempatan dalam memperoleh 

informasi berkaitan dengan pelaksanaan tender; --------------------------------- 

5.4.11. Bahwa dalam tender ulang tidak terdapat peserta baru yang belum pernah 

mengikuti aanwijzing pada tender pertama;--------------------------------------- 

5.4.12. Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Panitia Tender yang tidak 

melaksanakan aanwijzing pada saat tender ulang bukan merupakan 

tindakan yang dapat menghambat masuknya peserta baru dalam tender 

ulang; ----------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.13. Bahwa dengan demikian dalam hal penunjukan DNV Singapore, unsur 

melakukan tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi; 

5.5. Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------- 

5.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaima 

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

persaingan antar pelaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ---------------- 

5.5.2. Bahwa tindakan PGN untuk menunjuk langsung DNV Singapore merupakan 

tindakan yang dikategorikan menghambat persaingan usaha dengan tidak 
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memberikan kesempatan kepada pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang 

sama untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan 

usahanya;-------------------------------------------------------------------------------- 

5.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi; 

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur–unsur dalam Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 

tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”, sebagai berikut: - 

6.1. Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.1. 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;---------------------------------------------------------------------- 

6.1.2. 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;--------- 

6.1.3. Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dalam perkara ini adalah Konsorsium 

SEAPI-Welspun yang masing-masing adalah:----------------------------------- 

a. SEAPI adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia didirikan 

dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di 

wilayah Indonesia berupa menghasilkan pipa baja;------------------------- 

b. Welspun adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum India 

dan berdomisili di India dalam hal ini melakukan kegiatan usaha di 

wilayah Indonesia berupa memproduksi pipa baja untuk proyek 

pengadaan pipa oleh PGN; ----------------------------------------------------- 

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

6.2. Pihak Lain; ------------------------------------------------------------------------------------ 

6.2.1. Bahwa dalam perkara ini Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 

6.1.3. bersekongkol dengan pihak lain, yaitu:------------------------------------ 

a. Bahwa PGN merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang 

berbadan hukum Indonesia didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
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dan melakukan kegiatan usaha berupa penyediaan pasokan gas bumi 

untuk memenuhi permintaan pasar, baik untuk pasokan penjualan 

maupun transportasi yang dalam perkara ini bertindak sebagai 

penyelenggara proyek Pengadaan Pipa untuk Proyek Transmisi Gas 

Jalur Lepas Pantai Labuhan Maringgai-Muara Bekasi untuk proyek 

pipanisasi gas South Sumatera-West Java (SSWJ) Tahap II;-------------- 

b. Panitia Tender adalah Panitia yang ditunjuk berdasarkan Keputusan 

Dirut PGN Nomor 085.K/705/UT/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang 

disempurnakan dengan Keputusan Dirut PGN Nomor 

102.K/91/UT/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang diperpanjang dengan 

Keputusan Dirut PGN Nomor 006103.K/91/UT/2005 tanggal 19 Mei 

2005 untuk melaksanakan Tender Pengadaan Pipa untuk Proyek 

Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai Labuhan Maringgai-Muara Bekasi 

untuk proyek pipanisasi gas South Sumatera-West Java (SSWJ) Tahap 

II; ---------------------------------------------------------------------------------- 

c. Daewoo merupakan perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di 

Korea dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia dalam 

perkara ini bertindak sebagai trading house  SEAPI;----------------------- 

d. DNV Singapore merupakan perusahaan yang didirikan dan 

berkedudukan di Singapore dan melakukan kegiatan usaha di wilayah 

Indonesia berupa pemberian jasa konsultasi dan sertifikasi dalam 

perkara ini bertindak sebagai konsultan bagi PGN;------------------------- 

e. Bakrie & Brothers merupakan perusahaan yang didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia dalam perkara ini bertindak sebagai 

holding/induk perusahaan dari SEAPI; --------------------------------------- 

f. Cipta Dekatama merupakan perusahaan yang didirikan dan 

berkedudukan di Jakarta dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha 

berupa jasa konsultasi bidang manajemen, teknik, arsitek, 

pertambangan, pembangunan industri, percetakan, pertanian, jasa dan 

angkutan; ------------------------------------------------------------------------- 

6.2.2. Bahwa dengan demikian maka unsur Pihak Lain terpenuhi;------------------ 

6.3. Bersekongkol; ----------------------------------------------------------------------------------- 

6.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku 

usaha dengan pihak lain atas inisiatif apapun dan dengan cara apapun dalam 

upaya memenangkan peserta tender tertentu; ------------------------------------- 
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6.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

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

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari 

persekongkolan horizontal dan vertikal; ------------------------------------------- 

6.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang 

dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau 

jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang 

terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang 

dan/jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan 

jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan 

persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau 

pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa; ----------------------------------------------------------------------- 

6.3.4. Bahwa dalam perkara ini, dugaan persekongkolan horizontal dilakukan oleh 

Konsorsium SEAPI – Welspun dan Daewoo dalam bentuk: --------------------  

6.3.4.1. Daewoo tidak berkeberatan dengan adanya Konsorsium SEAPI-

Welspun sebagai peserta baru dalam tender ulang, walaupun dalam 

tender pertama SEAPI telah melakukan konsorsium dengan 

Daewoo yang terikat dalam perjanjian konsorsium, dimana masing-

masing pihak tidak dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam 

kegiatan tender yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam butir 

2.7. putusan ini; ------------------------------------------------------------- 

6.3.4.2. Walaupun terdapat persyaratan sebagaimana diatur dalam 

perjanjian konsorsium Daewoo-SEAPI, namun kerjasama antara 

SEAPI dan Welspun dalam bentuk konsorsium tetap memberikan 

kesempatan kepada Daewoo untuk bertindak sebagai trading house 

dari SEAPI; ------------------------------------------------------------------ 

6.3.4.3. Welspun bersedia berkonsorsium dengan SEAPI dalam tender 

ulang dan menerima hanya 20% persen pekerjaan dikarenakan 

Welspun pada saat tender ulang tidak dapat memperoleh pasokan 

plate yang cukup untuk membuat pipa sesuai dengan jumlah yang 

dipersyaratkan dalam dokumen tender; ----------------------------------   

6.3.4.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan pembentukan 

Konsorsium SEAPI – Welspun bukan merupakan bentuk 

persekongkolan horizontal; ------------------------------------------------  
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6.3.4.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bakrie & Brothers dengan 

mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian tidak merupakan 

bentuk persekongkolan karena terbukti tidak berpengaruh terhadap 

proses penentuan dan pengaturan pemenang tender; ------------------- 

6.3.4.6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cipta Dekatama selama 

proses tender pertama dan tender ulang terbukti tidak mempunyai 

kaitan dengan persekongkolan dalam menentukan atau mengatur 

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

6.3.5. Bahwa dalam perkara ini, dugaan persekongkolan vertikal dilakukan oleh 

Konsorsium SEAPI – Welspun dengan PGN, Panitia Tender dan DNV 

Singapore dalam bentuk:-------------------------------------------------------------   

6.3.5.1. PGN telah memberikan perlakuan yang berbeda dengan 

menugaskan DNV Singapore untuk melakukan inspeksi terhadap 

tiga peserta yang memenuhi persyaratan administrasi tetapi tidak 

terhadap SEAPI padahal SEAPI belum tentu memenuhi syarat; ----- 

6.3.5.2. Perlakuan berbeda yang dilakukan oleh PGN terhadap SEAPI 

bukan merupakan bentuk persekongkolan antara SEAPI dengan 

PGN berdasarkan:----------------------------------------------------------- 

a. Pada awalnya PGN berdasarkan surat permohonan kepada 

DNV tertanggal 14 Juli 2005 PGN menginginkan dilakukannya 

inspeksi atau penilaian terhadap kemampuan SEAPI dan plate 

suppliernya;-------------------------------------------------------------- 

b. Berdasarkan metodologi yang digunakan dalam melakukan 

assessment terhadap para peserta tender, DNV Singapore akan 

melakukan inspeksi ke lapangan (site visit) hanya apabila DNV 

tidak yakin dengan kemampuan, kualitas dan pengalaman pihak 

yang dievaluasi berdasarkan  dokumen (desk-top review); ------- 

c. Berdasarkan pertimbangan waktu yang sangat terbatas, pihak 

DNV Singapore mengusulkan untuk peserta tender yang dapat 

dinilai past record experience-nya terhadap PGN tidak perlu 

dilakukan inspeksi; ----------------------------------------------------- 

d. PGN telah memiliki past record experience menerima pasokan 

pipa offshore dari SEAPI pada proyek Kuala Tungkal – Panaran 

pada tahun 2002;-------------------------------------------------------- 

6.3.5.3. Panitia Tender dalam tender ulang menerima Konsorsium SEAPI-

Welspun sebagai peserta baru, walaupun Panitia Tender 
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mengetahui adanya perjanjian konsorsium antara Daewoo – SEAPI 

dalam tender pertama; ------------------------------------------------------ 

6.3.5.4. Penerimaan Konsorsium SEAPI-Welspun oleh Panitia Tender 

bukan merupakan bentuk persekongkolan antara SEAPI dengan 

PGN, meskipun pembentukan konsorsium baru oleh SEAPI dan 

Welspun telah mengurangi persaingan diantara para peserta tender 

(lessening competition), namun dalam waktu yang bersamaan 

konsorsium tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menawarkan 

harga yang lebih kompetitif;----------------------------------------------- 

6.3.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; --------------- 

6.4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, maka Majelis Komisi 

menilai unsur-unsur lain dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut; --------------------------------------------------- 

7. Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi memperhatikan peranan Project 

Manager SSWJ IV yang berlebihan dalam proses penyelenggaraan tender, sebagai 

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

7.1. Bahwa Project Manager SSWJ IV adalah pihak yang mengundang dan 

menunjuk DNV Singapore untuk melakukan inspeksi terhadap para peserta 

tender yang tidak sesuai dengan ketentuan SK Direksi PGN Nomor: 

06.K/92/750/2002 tanggal 1 April 2002 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 

dan/atau Keppres Nomor 80 Tahun 2003; ---------------------------------------------- 

7.2. Bahwa Project Manager SSWJ IV adalah pihak yang memfasilitasi kedatangan 

Duferco (plate supplier) tanpa memberitahu Panitia Tender dan Direktur Utama 

PGN, padahal Duferco adalah salah satu plate supplier yang telah 

direkomendasikan oleh Panitia Tender sebagaimana diatur dalam Amandemen 

#6; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.8., tindakan 

Project Manager SSWJ IV yang memfasilitasi kedatangan Duferco (plate 

supplier) sebagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan  proses tender adalah 

tindakan yang tidak wajar; ---------------------------------------------------------------- 

7.4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7.3., tindakan 

Project Manager SSWJ IV yang menyetujui perubahan plate supplier yang 

dilakukan oleh Konsorsium SEAPI – Welspun, adalah tindakan yang 

menimbulkan ketidakpastian dalam proses tender; ------------------------------------ 

8. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan 

tindakan kooperatif yang ditunjukkan oleh para Terlapor selama proses pemeriksaan;- 
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9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat 

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

 
 

MEMUTUSKAN 
 
 
 
1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PGN) secara sah dan meyakinkan terbukti 

melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;------  

2. Menyatakan bahwa Terlapor  I (PGN), Terlapor II (Panitia Tender), Terlapor III 

(SEAPI), Terlapor IV (Bakrie and Brothers), Terlapor V (Welspun), Terlapor VI 

(Daewoo), Terlapor VII (DNV Singapore), dan Terlapor VIII (Cipta Dekatama)  

secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-

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

3. Memerintahkan Terlapor I (PGN) untuk menghentikan kerjasama dengan 

Terlapor VII (DNV Singapore) dalam pekerjaan konsultan dalam Tender 

Pengadaan Pipa Untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai Labuhan 

Maringgai – Muara Bekasi untuk Proyek Pipanisasi Gas South Sumatera West 

Java (SSWJ) Tahap II PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. ;------------------  

4. Memerintahkan Terlapor I (PGN) untuk melaksanakan secara konsisten 

peraturan pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan Keputusan Direksi 

PGN dan/atau peraturan lain yang menyangkut pengadaan barang dan atau jasa;  

5. Memerintahkan kepada Direktur Utama PGN agar memberikan tindakan 

administratif kepada Project Manager SSWJ IV, Jobi Triananda atas tindakan-

tindakan yang dilakukan olehnya; -------------------------------------------------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada 

hari Selasa, tanggal 18 Juli 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari yang sama pukul 15.00 WIB oleh Majelis Komisi yang 

terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal, dan Ir. 

H. Tadjuddin Noersaid, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh 

Dinni Melanie, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera. ------ 
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