
 

 
 

PUTUSAN 

Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005 
 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi  yang 

memeriksa dugaan pelanggaran 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, yang dilakukan oleh:--------------------------------------------------- 
 

1. PT. WASKITA KARYA (PERSERO), beralamat kantor di Jl. Biru Laut X Kav. 10, 

Cawang Jakarta 13340, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I.---------------------------- 
 

2. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO), beralamat  kantor di Jln. Letjend. MT 

Haryono, Kav. 8 Cawang, Jakarta Timur 13340, selanjutnya disebut sebagai Terlapor 

II.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), beralamat kantor di  Gedung Wika, Jl. Letjend. 

D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340, selanjutnya disebut sebagai Terlapor III.--------- 
 

4. PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), beralamat kantor di Plaza PP, 

Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760, selanjutnya disebut 

sebagai Terlapor IV.------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, beralamat kantor di Jl Raya Pasar Minggu 

Km 18 Jakarta 12310 selanjutnya disebut sebagai Terlapor V.----------------------------- 
 

6. PT. ISTAKA KARYA (PERSERO) Tbk, beralamat kantor di  Jln. Iskandarsyah 

Raya No. 66, Jakarta selanjutnya disebut sebagai Terlapor VI;----------------------------- 
 

7. PT. HARAP PANJANG, beralamat kantor di Jl. MT Haryono Nomor 28 Tanjung 

Pinang, Riau selanjutnya disebut sebagai Terlapor VII.------------------------------------- 
 

8. PT. MODERN WIDYA TECHNICAL, beralamat kantor Pusat di  Jl. Sam Ratulangi 

126, Ambon, selanjutnya disebut sebagai Terlapor VIII.------------------------------------ 
 

9. PT. ANISA PUTRI RAGIL, beralamat kantor di Komplek Cibubur Indah, Jl. 

Lapangan Tembak Blok F No. 16-17 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai 

Terlapor IX.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Ir. S.F. HARIYANTO, KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERMUKIMAN DAN 

PRASARANA WILAYAH PROPINSI RIAU (BIDANG PRASARANA JALAN) 

PROGRAM MULTI YEARS SUMBER DANA APBD PROPINSI RIAU TAHUN 

2004, beralamat Kantor di Jl. Riau No. 1 Pekanbaru 28155, selanjutnya disebut sebagai  

Terlapor X.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. PT. DUTA GRAHA INDAH, beralamat Kantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 69, 

Melawai Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlapor XI;------------------------ 
 

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------- 
 

 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 membaca Berita Acara Pemeriksaan.--------------------------------------------------- 

 Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan.-------------------------------------------------- 

 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan monitoring yang pada pokoknya 

menyatakan ditemukan dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat dan persekongkolan 

dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah Program Pembangunan 

Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di lingkungan Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau dalam bentuk:------------------------------------------------- 

1.1. Adanya seseorang yang mengaku kerabat Gubernur Propinsi Riau menghubungi 

salah satu peserta prakualifikasi untuk meminjam perusahaan tersebut untuk 

digunakan mengikuti tender ini. Untuk hal ini, perusahaan tersebut memperoleh 

imbalan berupa fee;---------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Pengumuman hasil prakualifikasi dilakukan tanggal 13 November 2004 dan masa 

sanggah ditetapkan oleh Panitia adalah tanggal 13 - 24 November 2004. Meskipun 

masa sanggah cukup panjang yaitu 12 (dua belas) hari namun kenyataannya peserta 

hanya mempunyai waktu sanggah 4 (empat) hari karena antara tanggal 13 - 24 

November 2004 terdapat hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini 

bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen prakualifikasi dan 
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Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa masa sanggah ditetapkan 

selama 5 (lima) hari kerja;-------------------------------------------------------------------- 

1.3. Panitia tidak memberitahukan perubahan jadwal pengumuman hasil prakualifikasi 

kepada para peserta prakualifikasi sehingga banyak peserta prakualifikasi yang 

tidak mengetahui hasil prakualifikasi;------------------------------------------------------- 

1.4. Indikasi adanya pengaturan oleh Panitia untuk meluluskan PT Anisa Putri Ragil JO 

PT Modern Widya Technical dalam tahap prakualifikasi dalam bentuk:--------------- 

a. Ketidakjelasan Panitia melakukan penilaian dokumen prakualifikasi PT Anisa 

Putri Ragil JO PT Modern Widya Technical. Berdasarkan informasi dari Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Riau, yang menjadi lead firm adalah        

PT Anisa Putri Ragil, namun dalam dokumen prakualifikasi yang menjadi lead 

firm adalah PT Modern Widya Technical;--------------------------------------------- 

b. Proyek tertinggi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai Kemampuan 

Dasar PT Anisa Putri Ragil JO PT Modern Widya Technical berbeda dengan 

data yang terdapat dalam dokumen prakualifikasi PT Anisa Putri Ragil JO PT 

Modern Widya Technical;---------------------------------------------------------------- 

c. PT Anisa Putri Ragil JO PT Modern Widya Technical seharusnya hanya lulus 

prakualifikasi untuk 3 (tiga) paket karena Kemampuan Dasarnya hanya sebesar 

Rp 169.022.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan milyar dua puluh dua 

juta Rupiah). Namun Panitia tetap meluluskan PT Anisa Putri Ragil JO PT 

Modern Widya Technical untuk paket pembangunan jalan Sorek - Teluk 

Meranti - Guntung meskipun nilai proyek paket tersebut lebih kurang sebesar 

Rp 183.260.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus enam 

puluh juta Rupiah);------------------------------------------------------------------------  

1.5. Panitia menggunakan kontrak PT Harap Panjang dengan PT Caltex Pacific 

Indonesia sebagai dasar untuk menghitung Kemampuan Dasar PT Harap Panjang 

meskipun pekerjaan tersebut belum selesai. Hal ini melanggar ketentuan yang 

terdapat dalam dokumen prakualifikasi Bab C.6.6.3. yang menyebutkan bahwa 

pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah pengalaman pekerjaan untuk sub bidang 

/bidang pekerjaan yang sesuai yang disertai dengan bukti penyelesaian/Berita 

Acara Serah Terima Akhir pekerjaan disertai copy pelunasan pajak kontrak 

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

1.6. 6 (enam) perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi memangkan 

tender tersebut dan bahkan ada 1 (satu) perusahaan yaitu PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) yang memenangkan 2 (dua) paket;--------------------------------- 
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1.7. Harga penawaran yang diajukan oleh para peserta tender berkisar antara 97% - 

104% yang diindikasikan sebagai harga pengaturan;-------------------------------------- 

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan monitoring tersebut, Komisi menetapkan untuk 

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan 

Nomor: 08/PEN/KPPU/II/2005 tanggal 7 Februari 2005, tentang Pemeriksaan 

Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-I/2005 terhitung sejak tanggal 14 Februari 2005 

sampai dengan tanggal 29 Maret 2005;----------------------------------------------------------- 

3. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan 

Surat Keputusan Nomor 13/KEP/KPPU/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang 

Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Dalam Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005, dengan Ketua Ir. Mohammad Iqbal dan Anggotanya 

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Erwin Syahril, S.H.;------------------------------------ 

4. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, 

maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 08/SET/DE/ST/II/2005 

tanggal 7 Februari 2005 yang menugaskan R. Kurnia Sya’ranie, S.H., Drs. Malino 

Pangaribuan, Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Dora 

Pristina, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Investigator, serta Vovo Iswanto, S.H., 

LL.M., Endah Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera;------------------------ 

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

Keterangan dari para Terlapor;---------------------------------------------------------------------- 

5.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Februari 2005, Terlapor I 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.1.1. Bahwa Terlapor I mengikuti tender program Pembangunan 

Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau atas permintaan Kepala Wilayah I di 

Pekanbaru;--------------------------------------------------------------------------- 

5.1.2. Bahwa Wilayah I mengajukan usulan kepada Direksi agar Terlapor I 

mengikuti 9 (sembilan) paket program Pembangunan Jalan/Jembatan 

Tahun Jamak (multi years) yang ditenderkan agar dapat memenuhi target 

pendapatan meskipun belum pasti apakah akan menang atau tidak dalam 

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

5.1.3. Bahwa untuk mengikuti tender program Pembangunan Jalan/Jembatan 

Tahun Jamak (multi years) ini, seluruh dokumen prakualifikasi 

dipersiapkan oleh Wilayah I;------------------------------------------------------ 

5.1.4. Bahwa untuk mempersiapkan dokumen penawaran, Terlapor I 

membentuk tim yang terdiri dari gabungan personil pusat dan wilayah I;-- 
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5.1.5. Bahwa untuk kepentingan pemasaran, Terlapor I menganggarkan biaya 

pemasaran antara lain untuk jamuan makan;------------------------------------ 

5.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Februari 2005, Terlapor II 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.2.1. Bahwa Terlapor II telah mengetahui akan ada program Pembangunan 

Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebelum diumumkan secara luas;--------- 

5.2.2. Bahwa Terlapor II mengetahui pengumuman tender program 

Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari surat kabar;--------- 

5.2.3. Bahwa setelah mengetahui pengumuman prakualifikasi dari surat kabar, 

selanjutnya Terlapor II menyiapkan dokumen prakualifikasi untuk 

kemudian didaftarkan mengikuti prakualifikasi;-------------------------------- 

5.2.4. Bahwa Terlapor II mengikuti prakualifikasi untuk 9 (sembilan) paket 

program Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau. 1 (satu) diantara 

sembilan paket tersebut diikuti Terlapor II dengan melakukan kerjama 

operasi (joint operation) dengan Terlapor XI yaitu untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya;------------------------------------- 

5.2.5. Bahwa menurut Terlapor II, pertimbangan melakukan kerjasama operasi 

dengan Terlapor XI adalah pertimbangan bisnis dan sumber daya alat. 

Untuk kerjasama ini, Terlapor II bertindak sebagai lead firm. Dalam 

kerjasama ini komposisi pembagian modal antara Terlapor II dan 

Terlapor XI adalah 60% (enam puluh persen) berbanding 40% (empat 

puluh persen);------------------------------------------------------------------------ 

5.2.6. Bahwa Terlapor II JO Terlapor XI memenangkan tender untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya;------------------------------------- 

5.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 2 Maret 2005, Terlapor III 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.3.1. Bahwa Kantor Cabang Terlapor III di Riau telah mengetahui akan ada 

program Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebelum ada 

pengumuman prakualifikasi;------------------------------------------------------ 

5.3.2. Bahwa setelah mengetahui pengumuman prakualifikasi, Direksi Terlapor 

III memutuskan untuk mengikuti seluruh proyek yang ditenderkan. Untuk 

mengikuti tender ini, dokumen prakualifikasi disiapkan oleh Kantor Pusat 
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Terlapor III. Selanjutnya dokumen tersebut dikirim ke Kantor Cabang 

Riau;---------------------------------------------------------------------------------- 

5.3.3. Bahwa Terlapor III mengetahui pengumuman hasil prakualifikasi sekitar 

tanggal 20 November 2004. Pengumuman tersebut ditempel di papan 

tulis. Tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Terlapor III mengenai hasil 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

5.3.4. Bahwa sepengetahuan Terlapor III, pengumuman prakualifikasi dilakukan 

hanya 1 (satu) kali;--------------------------------------------------- 

5.3.5. Bahwa setelah Terlapor III dinyatakan lulus prakualifikasi, selanjutnya 

Terlapor III memperoleh undangan dari Panitia untuk mengikuti tender;-- 

5.3.6. Bahwa setelah menerima undangan untuk mengikuti tender, selanjutnya 

Kantor Pusat Terlapor III mempersiapkan dokumen penawaran;------------ 

5.3.7. Bahwa Rapat Penjelasan (aanwijzing) dilakukan sekitar 1 (satu) sampai 2 

(dua) minggu sebelum tanggal pemasukan dokumen penawaran;----------- 

5.3.8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004, Terlapor III memasukkan 

dokumen penawaran;--------------------------------------------------------------- 

5.3.9. Bahwa pada saat pembukaan penawaran, Terlapor III diwakili oleh Firzan 

Taufan dan Heri;-------------------------------------------------------------------- 

5.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Maret 2005, Terlapor IV 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.4.1. Bahwa Terlapor IV mengetahui pengumuman tender program 

Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari iklan di Harian 

Riau Pos;----------------------------------------------------------------------------- 

5.4.2. Bahwa untuk mengikuti lelang dimaksud, dokumen prakualifikasi 

Terlapor IV disiapkan oleh Divisi Operasi yang terdiri dari personil 

Kantor Pusat dan cabang di Riau;------------------------------------------------- 

5.4.3. Bahwa menurut Terlapor IV, pengembalian dokumen prakualifikasi 

maksimal adalah tanggal 28 Oktober 2004;------------------------------------- 

5.4.4. Bahwa menurut Terlapor IV, pengumuman hasil prakualifikasi dilakukan 

tanggal 4 November 2004 yang ditempel di papan pengumuman di 

Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau. 

Sedangkan tanggal 13 November 2004 batas waktu masa sanggah;--------- 

5.4.5. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui adanya pengumuman hasil 

prakualifikasi sebanyak 2 (dua) kali;------------------------------------------- 
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5.4.6. Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV disiapkan Tim yang dikepalai 

oleh Bagian Teknik Divisi Operasi I dan dibantu oleh staf anggaran dari 

Cabang dan Divisi. Selanjutnya dokumen penawaran tersebut 

ditandatangani oleh Kepala Cabang Terlapor IV di Riau;--------------------- 

5.4.7. Bahwa Terlapor IV memasukkan dokumen penawaran tanggal 7 

Desember 2004. pada saat itu juga dilakukan pembukaan sampul 

penawaran harga;-------------------------------------------------------------------- 

5.4.8. Bahwa pada saat pembukaan penawaran harga, Panitia mengumumkan 

harga perkiraan sendiri (owner’s estimate);------------------------------------- 

5.4.9. Bahwa pengumuman pemenang tender dilakukan tanggal 9 Desember 

2004. Sedangkan keputusan pemenang tender tanggal 14 Desember 2004. 

Terlapor IV memenangkan proyek pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok 

- Kuala Enok dan Proyek pembangunan jembatan Perawang;---------------- 

5.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 7 Maret 2005, Terlapor V 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.5.1. Bahwa Terlapor V memperoleh informasi secara resmi tentang tender 

program Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau pada tanggal 18 

Oktober 2004. Sebelumnya, Terlapor V telah mendengar informasi secara 

tidak resmi akan adanya tender program Pembangunan Jalan/Jembatan 

Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau dari Berita di koran;----------------------------------------------- 

5.5.2. Bahwa untuk mengikuti prakualifikasi, dokumen prakualifikasi Terlapor 

V disiapkan oleh Kepala Bagian Pemasaran dan staf Terlapor V lainnya. 

Sedangkan yang menandatangani dokumen prakualifikasi adalah Direktur 

Pemasaran;--------------------------------------------------------------------------- 

5.5.3. Bahwa Terlapor V mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 

1 November 2004 dan mengikuti prakualifikasi untuk semua paket yang 

ditenderkan;-------------------------------------------------------------------------- 

5.5.4. Bahwa pengumuman hasil prakualifikasi dilakukan sekitar 14 (empat) 

hari setelah tanggal pengembalian dokumen prakualifikasi. Pengumuman 

tersebut ditempel di papan tulis;-------------------------------------------------- 

5.5.5. Bahwa Terlapor V lulus prakualifikasi untuk semua paket yang 

ditenderkan;-------------------------------------------------------------------------- 

5.5.6. Bahwa menurut Terlapor V, berdasarkan laporan stafnya, pengumuman 

hasil prakualifikasi adalah pada tanggal 20 November 2004;----------------- 
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5.5.7. Bahwa setelah dinyatakan lulus prakualifikasi, Terlapor V selanjutnya 

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

5.5.8. Bahwa pada tanggal 29 November 2004, dilakukan Rapat Penjelasan 

(aanwijzing) di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

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

5.5.9. Bahwa setelah Rapat Penjelasan di Kantor, pada keesokan harinya 

dilakukan peninjauan lapangan;--------------------------------------------------- 

5.5.10. Bahwa perhitungan harga penawaran Terlapor V dilakukan oleh bagian 

pemasaran. Harga akhir yang akan dimasukkan dalam dokumen 

penawaran ditentukan oleh Kepala Cabang setelah melakukan konsultasi 

dengan Kantor Pusat;--------------------------------------------------------------- 

5.5.11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004, Terlapor V memasukkan 

dokumen penawaran harga. Pada tanggal itu pula dilakukan pembukaan 

penawaran harga;-------------------------------------------------------------------- 

5.5.12. Bahwa Terlapor V memenangkan proyek pembangunan jalan Dalu-Dalu - 

Mahato - SP. Manggala;------------------------------------------------------------ 

5.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Maret 2005, Terlapor VI 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.6.1. Bahwa Terlapor VI mengetahui adanya tender paket Pembangunan 

Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari pengumuman prakualifikasi di 

koran. Informasi ini diperoleh oleh Kantor Cabang Terlapor VI di Riau;--- 

5.6.2. Bahwa Setelah mengetahui pengumuman prakualifikasi, selanjutnya 

Kantor Pusat Terlapor VI menyiapkan dokumen prakualifikasi. Kemudian 

dokumen prakualifikasi tersebut dikirim ke Kantor Cabang Riau untuk 

diserahkan kepada Panitia;--------------------------------------------------------- 

5.6.3. Bahwa setelah Terlapor VI dinyatakan lulus prakualifikasi, Terlapor VI 

memperoleh undangan dari Panitia untuk mengambil dokumen tender;---- 

5.6.4. Bahwa dokumen penawaran harga Terlapor VI dipersiapkan oleh Kantor 

Pusat. Selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke Riau dan kemudian 

diserahkan kepada Panitia;--------------------------------------------------------- 

5.6.5. Bahwa pada hari yang sama dengan tanggal terakhir pemasukan 

penawaran harga, dilakukan pembukaan penawaran harga;------------------- 

5.6.6. Bahwa pengumuman pemenang tender dilakukan pada tanggal 9 

Desember 2004. Terlapor VI memenangkan tender untuk paket 

pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri;------------------------------- 
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5.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Maret 2005, Terlapor VII 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.7.1. Bahwa Terlapor VII mengetahui adanya pengumuman prakualifikasi 

paket Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari koran Riau Pos;---- 

5.7.2. Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman prakualifikasi, Terlapor 

VII selanjutnya mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi. Terlapor VII 

mengembalikan dokumen prakualifikasi untuk 9 (sembilan) paket 

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

5.7.3. Bahwa Terlapor VII lulus prakualifikasi untuk 9 (sembilan) paket yang 

diikutinya;---------------------------------------------------------------------------- 

5.7.4. Bahwa beberapa hari setelah Terlapor VII mengetahui telah lulus 

prakualifikasi, Terlapor VII menerima undangan dari Panitia untuk 

mengikuti tender;-------------------------------------------------------------------- 

5.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Maret 2005, Terlapor VIII 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.8.1. Bahwa Terlapor VIII mengetahui pengumuman prakualifikasi tender 

program Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari koran Bisnis 

Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2004;--------------------------------------- 

5.8.2. Bahwa setelah adanya pengumuman prakualifikasi tersebut, Terlapor VIII 

diajak Terlapor IX untuk melakukan kerjasama operasi (KSO);------------- 

5.8.3. Bahwa dalam dokumen prakualifikasi, yang menjadi lead firm dalam 

kerjasama operasi antara Terlapor VIII dengan Terlapor IX adalah 

Terlapor VIII;------------------------------------------------------------------------ 

5.8.4. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO Terlapor IX disiapkan di 

Jakarta oleh staf Terlapor VIII dan Terlapor IX;------------------------------- 

5.8.5. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO Terlapor IX diserahkan 

kepada Panitia oleh staf dari Terlapor IX. Terlapor VIII JO Terlapor IX 

mengikuti prakualifikasi untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang 

ditenderkan;-------------------------------------------------------------------------- 

5.8.6. Bahwa Terlapor VIII mengetahui lulus prakualifikasi dari laporan 

Terlapor IX. Terlapor VIII menyatakan lulus prakualifikasi untuk 4 

(empat) paket;----------------------------------------------------------------------- 

5.8.7. Bahwa setelah dinyatakan lulus prakualifikasi, Terlapor VIII membuat 

akta notaris kerjasama operasi dengan Terlapor IX. Dalam akta tersebut 
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yang menjadi lead firm adalah Terlapor IX. Dalam kerjasama operasi ini 

komposisi pembagian modalnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk 

Terlapor VIII dan 60% (enam puluh persen) untuk Terlapor IX;------------ 

5.8.8. Bahwa setelah dinyatakan lulus prakualifikasi, Panitia mengirim 

undangan kepada Terlapor IX JO Terlapor VIII untuk mengikuti tender;-- 

5.8.9. Bahwa dokumen penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII disusun oleh 

tim gabungan yang beranggotakan staf Terlapor VIII dan staf Terlapor 

IX;------------------------------------------------------------------------------------- 

5.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 Maret 2005, Terlapor IX 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.9.1. Bahwa Terlapor IX mengetahui pengumuman prakualifikasi tender 

program Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari koran Bisnis 

Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2004;--------------------------------------- 

5.9.2. Bahwa setelah mengetahui pengumuman di koran, selanjutnya Terlapor 

IX mengajak Terlapor VIII untuk melakukan kerjasama operasi (KSO). 

Pada saat itu ditentukan bahwa yang menjadi lead firm adalah Terlapor 

VIII;----------------------------------------------------------------------------------- 

5.9.3. Bahwa dalam dokumen prakualifikasi, komposisi pembagian modal kerja 

antara Terlapor IX dengan Terlapor VIII adalah 49% (empat puluh 

sembilan persen) berbanding 51% (lima puluh satu persen);----------------- 

5.9.4. Bahwa dalam pengumuman hasil prakualifikasi yang ditempel di dinding, 

tertulis Terlapor IX - Terlapor VIII lulus untuk 4 (empat) paket;------------ 

5.9.5. Bahwa menurut pengakuan Terlapor IX, dalam pengumuman 

prakualifikasi yang menempatkan Terlapor IX menjadi  lead firm terjadi 

karena tindakan Panitia yang mengubah komposisi tersebut;----------------- 

5.9.6. Bahwa setelah adanya pengumuman Panitia yang menempatkan Terlapor 

IX sebagai lead firm dalam kerjasama operasi dengan Terlapor VIII, 

selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat akta baru yang memuat 

ketentuan Terlapor IX sebagai lead firm dalam kerjasama operasi dengan 

Terlapor VIII;------------------------------------------------------------------------ 

5.9.7. Bahwa komposisi pembagian modal setelah dibuat akta baru sebagaimana 

dimaksud dalam butir 5.9.6. di atas adalah 60% (enam puluh persen) 

untuk Terlapor IX dan 40% (empat puluh persen) untuk Terlapor VIII;---- 
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5.9.8. Bahwa menurut Terlapor IX, adendum prakualifikasi tidak dapat 

dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah peserta dapat lulus 

prakualifikasi atau tidak;----------------------------------------------------------- 

5.9.9. Bahwa setelah dinyatakan lulus prakualifikasi, Panitia mengundang 

Terlapor IX JO Terlapor VIII untuk mengikuti tender;------------------------ 

5.9.10. Bahwa harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII disusun oleh Tim 

yang merupakan gabungan staf Terlapor IX dan staf Terlapor VIII;-------- 

5.9.11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004, Terlapor IX memasukkan 

dokumen penawaran harga Terlapor IX JO Terlapor VIII;-------------------- 

5.9.12. Bahwa Terlapor IX JO Terlapor VIII memenangkan tender untuk paket 

pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako;--------------- 

5.9.13. Bahwa menurut Terlapor IX, hampir semua staf di Terlapor VIII adalah 

orangnya H.B. Suparno (Direktur Terlapor IX);-------------------------------- 

5.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Maret 2005, Terlapor X 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.10.1. Bahwa setelah Panitia terbentuk, Panitia mengadakan rapat untuk 

menentukan metode apa yang akan digunakan untuk melaksanakan tender 

program pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau. Akhirnya 

disepakati metode yang digunakan adalah pelelangan terbuka dengan 

metode prakualifikasi. Selanjutnya Panitia menyusun dokumen 

prakualifikasi untuk 9 (sembilan) paket;--------------------------------------- 

5.10.2. Bahwa pengumuman prakualifikasi tender ini dilakukan pada tanggal 18 

Oktober 2004 melalui harian Riau Pos dan Bisnis Indonesia;---------------- 

5.10.3. Bahwa waktu pendaftaran untuk mengikuti prakualifikasi antara tanggal 

19 - 25 Oktober 2004. Jumlah perusahaan yang mengambil dokumen 

prakualifikasi untuk masing- masing paket adalah: (a) paket 

pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning, 66 (enam puluh 

enam) perusahaan, (b) Paket pembangunan jalan Sei Pakning – Teluk 

Mesjid - Sp. Pusako, 56 (lima puluh enam) perusahaan, (c) paket 

pembangunan Jembatan Teluk Mesjid, 58 (lima puluh delapan) 

perusahaan, (d) paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, 66 

(enam puluh enam) perusahaan, (e) paket pembangunan jalan Bagan Jaya 

- Enok - Kuala Enok, 64 (enam puluh empat) perusahaan, (f) paket 

Pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, 65 (enam puluh 

lima) perusahaan, (g) paket pembangunan jembatan Perawang, 56 (lima 
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puluh enam) perusahaan, (h) paket pembangunan jalan Dalu Dalu - 

Mahato - Sp. Manggala, 46 (empat puluh enam) perusahaan, (i) paket 

pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, 67 (empat puluh tujuh) 

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

5.10.4. Bahwa waktu pengembalian dokumen prakualifikasi adalah tanggal 19 

Oktober 2004 sampai dengan tanggal 1 November 2004. Jumlah 

perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi untuk masing-

masing paket adalah: (a) paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - 

Sei Pakning, 38 (tiga puluh delapan) perusahaan, (b) paket pembangunan 

jembatan Teluk Mesjid, 29 (dua puluh sembilan) perusahaan, (c) paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, 30 (tiga puluh) perusahaan, 

(d) paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, 36 (tiga 

puluh enam) perusahaan, (e) paket pembangunan Jembatan Perawang, 42 

(empat puluh dua) perusahaan, (f) paket pembangunan jalan Sp. Kumu - 

Sontang - Duri, 47 (empat puluh tujuh) perusahaan;--------------------------- 

5.10.5. Bahwa menurut pengakuan Terlapor X, adendum prakualifikasi 

diterbitkan karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari calon peserta yang 

menyatakan belum siap apabila dokumen prakualifikasi dimasukkan 

tanggal 28 Oktober 2004. Oleh sebab itu, Panitia memutuskan 

memundurkan waktu pengembalian dokumen prakualifikasi menjadi 

tanggal 1 November 2004;--------------------------------------------------------- 

5.10.6. Bahwa Panitia melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi antara tanggal 

2 - 12 November 2004. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut diumumkan 

pada tanggal 13 November 2004;------------------------------------------------- 

5.10.7. Bahwa jumlah peserta yang lulus prakualifikasi untuk masing-masing 

paket adalah: (a) paket Pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei 

Pakning, 9 (sembilan) perusahaan, (b) paket pembangunan jalan Sei 

Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako, 10 (sepuluh) perusahaan, (c) paket 

Pembangunan jembatan Teluk Mesjid, 10 (sepuluh) perusahaan, (d) paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, 9 (sembilan) perusahaan, (e) 

paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala  Enok, 9 (sembilan) 

perusahaan, (f) paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung, 11 (sebelas) perusahaan, (g) paket pembangunan jalan Dalu 

Dalu - Mahato - Sp. Manggala, 10 (sepuluh) perusahaan, (h) paket 

pembangunan jembatan Perawang, 7 (tujuh) perusahaan, (i) Paket 
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pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, 10 (sepuluh) 

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

5.10.8. Bahwa setelah pengumuman hasil prakualifikasi, Panitia memberikan 

waktu sanggah selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 November 2004 

sampai dengan tanggal 22 November 2004;------------------------------------- 

5.10.9. Bahwa beberapa peserta prakualifikasi melakukan sanggahan atas hasil 

prakualifikasi. Peserta yang melakukan sanggahan adalah PT Teguh 

Reksa Jaya dan PT Bina Baraga Utama pada tanggal 19 November 2004, 

PT Fajar Parahiyangan, PT Brantas Abipraya dan PT Agra Wisesa Utama 

pada tanggal 20 November 2004, PT Bumi Rejo JO     PT Amen Mulia 

pada tanggal 22 November 2004, PT Guna Karya Nusantara, PT Multi 

Puri Sejahtera, PT Trifa Abadi dan PT Baita Sari pada tanggal 23 

November 2004, PT Lampiri Jaya Abadi, PT Kharisma Cipta Tunggal, 

PT Sumber Mitra Jaya dan Terlapor II JO Terlapor XI pada tanggal 24 

November 2004;--------------------------------------------------------------------- 

5.10.10. Bahwa berkaitan dengan sanggahan dari PT Yasa Patria Perkasa, menurut 

Terlapor X, sanggahan tersebut tidak terekap dalam dokumen sehingga 

Terlapor X tidak mengetahui adanya sanggahan tersebut;-------------------- 

5.10.11.  Bahwa atas sanggahan dari peserta, Panitia menjawab sanggahan 

tersebut. Atas jawaban dari Panitia, beberapa peserta melakukan banding. 

Peserta yang melakukan banding adalah PT Bumi rejo JO PT Amen 

Mulia, PT Baita Sari dan PT Bina Baraga Utama;----------------------------- 

5.10.12. Bahwa menurut Terlapor X, telah terjadi kesalahan ketik dalam 

pengumuman hasil prakualifikasi untuk Terlapor IX JO Terlapor VIII 

karena dalam dokumen prakualifikasi perjanjian kerjasama operasinya 

menyatakan Terlapor VIII JO Terlapor IX;------------------------------------- 

5.10.13. Bahwa baik Terlapor VIII maupun Terlapor IX tidak menyanggah adanya 

kekeliruan dalam pengumuman prakualifikasi;--------------------------------- 

5.10.14. Bahwa menurut Terlapor X, perubahan terhadap pengumuman hasil 

prakualifikasi hanya dilakukan apabila ada sanggahan dari peserta;------ 

5.10.15. Bahwa menurut Terlapor X, apabila bentuk JO nya adalah Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, maka JO tersebut tidak lulus prakualifikasi dalam hal 

penilaian kemampuan dasar (KD). Namun apabila bentuk JO nya adalah 

Terlapor VIII JO Terlapor IX, maka JO tersebut memenuhi syarat 

prakualifikasi dalam hal penilaian kemampuan dasar (KD) untuk 4 

(empat) paket yang ditenderkan;-------------------------------------------------- 
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5.10.16. Bahwa Terlapor IX JO Terlapor VIII lulus prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako, paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, Paket 

pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala dan paket 

pembangunan jalan Simpang Kumu - Sontang - Duri;------------------------- 

5.10.17. Bahwa Terlapor VII memenuhi syarat untuk perhitungan kemampuan 

dasar (KD) karena Terlapor VII memiliki kontrak dengan PT Caltex 

Pacific Indonesia sebesar US$ 20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar 

Amerika Serikat). Sistem pembayaran kontrak untuk paket tersebut 

dilakukan secara parsial. Sampai saat prakualifikasi tender ini, sudah 

selesai proyek yang dibuktikan dengan sertifikat penyelesaian sebesar Rp. 

135.000.000.000, (sertaus tiga puluh lima milyar Rupiah). Dengan 

demikian apabila dihitung kemampuan dasarnya (KD) menjadi           Rp 

306.000.000.000,- (tiga ratus enam milyar Rupiah);--------------------------- 

5.10.18. Bahwa dalam kontrak antara Terlapor VII dengan PT Caltex Pacific 

Indonesia tidak disebutkan ada masa pemeliharaan. Dengan demikian, 

Panitia mengasumsikan pekerjaan tersebut telah selesai atau telah final 

hand over (FHO). Panitia pernah memanggil Terlapor VII untuk 

menanyakan masalah ini, dan diberikan bukti pembayaran per 15 

November 2004 sebesar US$ 15.000.000,00 (lima belas juta Dolar);------- 

5.10.19. Bahwa pada tanggal 24 November 2004, Terlapor II JO Terlapor XI 

menyanggah pengumuman hasil prakualifikasi karena dalam 

pengumuman untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

hanya tertulis Terlapor II saja yang lulus prakualifikasi, sedangkan 

dokumen prakualifikasi yang dimasukkan dalam bentuk JO antara 

Terlapor II dengan Terlapor XI;--------------------------------------------------- 

5.10.20. Bahwa kesalahan penulisan dalam pengumuman prakualifikasi yang 

hanya meluluskan Terlapor II untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya karena pada waktu melakukan evaluasi, Panitia hanya melihat 

dokumen Terlapor II untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan 

Jaya. Setelah ada sanggahan, Panitia mengecek kembali dokumen 

tersebut dan memang ada 2 (dua) dokumen yaitu dokumen Terlapor II 

dan Dokumen Terlapor XI;-------------------------------------------------------- 

5.10.21. Bahwa PT Trifa Abadi menyanggah berkaitan dengan penulisan dalam 

pengumuman prakualifikasi yang hanya mencantumkan Terlapor VII 

yang lulus untuk paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 
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Guntung, padahal dokumen prakualifikasi atas nama JO antara Terlapor 

VII dengan PT Trifa Abadi;------------------------------------------------------- 

5.10.22. Bahwa atas dasar sanggahan dari Terlapor II JO Terlapor XI dan        PT 

Trifa Abadi, Pada tanggal 26 November 2004, Panitia membuat 

pengumuman evaluasi ulang;------------------------------------------------------ 

5.10.23. Bahwa meskipun pengumuman hasil evaluasi ulang dilakukan pada 

tanggal 26 November 2004, namun pada tanggal 25 November 2004 

Panitia telah mengirimkan undangan kepada peserta tender untuk 

mengikuti penawaran harga. Khusus untuk undangan tender kepada   PT 

Trifa Abadi ditunda penyampaian undangannya. Penundaan penyampaian 

undangan ini disampaikan secara lisan kepada PT Trifa Abadi pada saat 

mereka datang ke Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

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

5.10.24. Bahwa pada tanggal 29 November 2004 dilakukan Rapat Penjelasan 

(aanwijzing) di kantor;------------------------------------------------------------- 

5.10.25. Bahwa setelah Rapat penjelasan (aanwijzing) di kantor, selanjutnya 

dilakukan Rapat Penjelasan (aanwijzing) di lapangan;---------------------- 

5.10.26. Bahwa setelah dilakukan Rapat Penjelasan di Kantor dan di Lapangan, 

selanjutnya Panitia mengeluarkan adendum tender. adendum dikeluarkan 

berdasakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta pada saat Rapat 

Penjelasan di Kantor dan di Lapangan. Adendum tersebut didistribusikan 

kepada peserta pada tanggal 3 Desember 2004;-------------------------------- 

5.10.27. Bahwa dokumen penawaran harga dimasukkan tanggal 7 Desember 2004. 

selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pembukaan penawaran;-------- 

5.10.28. Bahwa pada saat pembukaan penawaran, diketahui PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama tidak memasukkan jaminan penawaran yang asli untuk 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya. Atas hal ini Panitia 

menanyakan kepada peserta yang lain apakah PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama masih diperbolehkan untuk diikutsertakan dalam 

tender dan dijawab oleh peserta boleh asalkan sampai penutupan 

pembukaan penawaran harga PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama 

dapat menyampaikan dokumen aslinya. Apabila tidak dapat 

menyampaikan dokumen aslinya maka didiskualifikasi;---------------------- 

5.10.29. Bahwa pada saat pembukaan penawaran harga untuk paket jembatan 

Perawang, diketahui dokumen penawaran harga Terlapor V bukan untuk 

paket pembangunan jembatan perawang. Atas hal ini Panitia memanggil 
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Terlapor V namun tidak ada. Setelah ditanyakan kepada peserta yang lain, 

maka diputuskan didiskualifikasi. Sedangkan pada saat pembukaan 

penawaran untuk paket lain, Terlapor V telah datang sehingga dapat 

memindahkan dokumen yang salah masuk untuk dimasukkan dalam 

kotak yang benar;------------------------------------------------------------------- 

5.10.30. Bahwa Panitia melakukan evaluasi penawaran harga lebih kurang 3 (tiga) 

hari;----------------------------------------------------------------------------------- 

5.10.31. Bahwa menurut Terlapor X, peserta memiliki ketelitian dan pengetahuan 

kondisi lapangan yang hampir sama sehingga penawaran harga masing-

masing peserta rata-rata di atas 98% (sembilan puluh delapan persen) dari 

harga perkiraan sendiri (owner’s estimate/OE);-------------------------------- 

5.10.32. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Panitia mengumumkan hasil 

tender di Kantor Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;-------- 

5.10.33. Bahwa Panitia memberikan waktu sanggah selama 5 (lima) hari setelah 

pengumuman pemenang, namun tidak ada yang menyanggah;--------------- 

5.10.34. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004 dilakukan penandatanganan 

kontrak dengan para pemenang tender;------------------------------------------  

5.11. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Maret 2005, Terlapor XI 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------------- 

5.11.1. Bahwa Terlapor XI mengetahui pengumuman prakulifikasi tender 

program pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari koran Riau 

Pos pada tanggal 18 Oktober 2004. pengumuman tersebut diketahui oleh 

cabang Terlapor XI di Pekanbaru;------------------------------------------------ 

5.11.2. Bahwa setelah mengetahui pengumuman tersebut, selanjutnya Terlapor 

XI mempersiapkan dokumen prakualifikasinya di Kantor Pusat;------------ 

5.11.3. Bahwa pada tanggal 1 November 2004, Terlapor XI mengembalikan 

dokumen prakualfikasi;------------------------------------------------------------ 

5.11.4. Bahwa Terlapor XI mengembalikan dokumen prakulifikasi untuk 4 

(empat) paket yaitu paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid 

- Sp. Pusako, paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala, paket pembangunan jalan Simpang Kumu - Sontang - Duri dan 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya. Untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, Terlapor XI  dalam bentuk JO 

dengan Terlapor II;------------------------------------------------------------------ 
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5.11.5. Bahwa Terlapor XI mengikuti prakualifikasi paket pembangunan jalan 

Sei Akar - Bagan Jaya melalui JO dengan Terlapor II karena kemampuan 

dasar (KD) Terlapor XI untuk paket ini tidak mencukupi;-------------------- 

5.11.6. Bahwa Terlapor XI berinisiatif mengajak JO dengan Terlapor II karena 

ada salah satu staf Terlapor II yaitu Bambang HP, Kepala Divisi 

Marketing, merupakan teman baik Terlapor XI;-------------------------------- 

5.11.7. Bahwa perjanjian JO antara Terlapor II dengan Terlapor XI 

ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2004 dan dinotarialkan pada 

tanggal 1 November 2004;--------------------------------------------------------- 

5.11.8. Bahwa Terlapor XI pernah menanyakan kepada PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama apakah telah mempunyai rekan kerja atau belum untuk 

melakukan penjajakan kemungkinan melakukan kerjasama, namun 

Terlapor XI lebih memilih melakukan JO dengan Terlapor II;--------------- 

5.11.9. Bahwa berkaitan dengan adanya surat pernyataan minat yang tidak 

menyebutkan JO, menurut Terlapor XI, finalisasi dokumen prakualifikasi 

dilakukan oleh Terlapor II sehingga Terlapor XI tidak mengetahuinya;---- 

5.11.10. Bahwa dalam pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 13 November 

2004, yang lulus untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

hanya Terlapor II, oleh sebab itu pada tanggal 24 November 2004 

Terlapor II JO Terlapor XI melakukan sanggahan kepada Panitia;-------- 

5.11.11. Bahwa berdasarkan penjelasan lisan dari Panitia, diperoleh informasi 

bahwa kekeliruan dalam pengumuman prakualifikasi yang hanya 

mencantumkan Terlapor II lulus prakualifikasi untuk paket pembangunan 

jalan Sei Akar - Bagan Jaya merupakan salah ketik;---------------------------  

5.11.12. Bahwa atas dasar sanggahan Terlapor II JO Terlapor XI sebagaimana 

dimaksud dalam butir 5.11.10. di atas, maka pada tanggal 26 November 

2004 Panitia mengeluarkan pengumuman lagi yang merupakan hasil 

koreksi atas pengumuman sebelumnya;------------------------------------------ 

5.11.13. Bahwa menurut Terlapor XI, adanya jangka waktu yang lama antara 

pengumuman tanggal 13 November 2004 dengan sanggahan yang 

diajukan tanggal 24 November 2004 karena kantor cabang Terlapor II 

memperoleh informasi yang sedikit sehingga terlambat memperoleh 

informasi pengumuman prakualifikasi;------------------------------------------ 

5.11.14. Bahwa setelah dinyatakan lulus prakualifikasi, kemudian Terlapor XI 

bersama dengan Terlapor II melakukan peninjauan lapangan. Setelah 
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dilakukan peninjauan lapangan selanjutnya dilakukan penghitungan harga 

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

5.11.15. Bahwa dokumen penawaran harga disiapkan oleh Terlapor II, sedangkan 

tugas Terlapor XI adalah melakukan pengecekan kembali atas dokumen 

penawaran harga tersebut;--------------------------------------------------------- 

5.11.16. Bahwa pada saat pembukaan penawaran harga, Terlapor XI diwakili oleh 

Setya Nugraha (Yoyok) sedangkan Terlapor II diwakili oleh Raymond 

Kamil;--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Para Terlapor 

telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang 

bersangkutan;------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 

menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 yaitu indikasi adanya persekongkolan dalam proses tender program 

pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau dalam bentuk:------------------------------------------------- 

7.1. Panitia meluluskan beberapa peserta tender dalam proses prakualifikasi meskipun 

peserta tersebut tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi;----------------------------- 

7.2. Panitia dan Terlapor VIII memberikan fasilitas kepada Terlapor IX untuk 

mengikuti proyek ini agar Terlapor IX dapat memenangkan salah satu paket dalam 

tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;--------------------------------------- 

7.3. Terlapor II dan Panitia memberikan memberikan kesempatan kepada Terlapor XI  

untuk memenangkan salah satu paket dalam tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Propinsi Riau;------------------------------------------------------------------------ 

7.4. Panitia tidak mempersoalkan dokumen prakualifikasi Terlapor VII untuk paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung;----------------------------------- 

7.5. PT. Trifa Abadi tidak menghubungi Terlapor VII untuk menyusun dokumen 

penawaran harga untuk paket paket pembangunan jalan Sorek -Teluk Meranti - 

Guntung;----------------------------------------------------------------------------------------- 

7.6. Adanya persaingan semu (shame competition) diantara sesama peserta tender;------ 

8. Menimbang bahwa atas indikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi 

melakukan Pemeriksaan Lanjutan.----------------------------------------------------------------- 
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9. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2005, Rapat Komisi menyetujui rekomendasi 

dari Tim Pemeriksa tersebut. Selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 

15/PEN/KPPU/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor: 06/KPPU-I/2005 terhitung sejak tanggal 30 Maret 2005 sampai dengan tanggal 

4 Juli 2005 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;------------------ 

10. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka diterbitkan surat  

Keputusan Komisi Nomor: 36/KEP/KPPU/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005, dengan Ketua Ir. H. Mohammad Iqbal, dan 

Anggotanya Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Erwin Syahril, S.H.;--------------------- 

11. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan maka 

Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 15/SET/DE/ST/III/2005 tanggal 30 

Maret 2005 yang menugaskan R. Kurnia Sya’ranie, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, 

Gopprera Panggabean S.E, A.k., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Dora Pristina, S.H., 

M.Si., masing-masing sebagai Investigator, serta Vovo Iswanto, S.H., LL.M. dan Endah 

Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera.----------------------------------------- 

12. Menimbang bahwa dikarenakan salah satu Panitera yaitu Vovo Iswanto, S.H., LL.M. 

berhalangan tetap, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 

21/SET/DE/ST/V/2005 yang menugaskan Arief Wahyudi, S.H., menjadi Panitera 

Pengganti;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2005, masa keanggotaan Majelis Komisi sebagai 

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah berakhir. Untuk itu, diterbitkan Surat 

Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 20/PEN/KPPU/VI/2005 tanggal 

12 Juni 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan 

Dengan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Periode 2000 - 2005 dengan penambahan waktu untuk masing-masing perkara selama 5 

(lima) hari kerja;--------------------------------------------------------------------------------------  

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

keterangan dari para Terlapor dan para Saksi:---------------------------------------------------- 

14.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 11 Mei 2005, Saksi I yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

14.1.1. Bahwa Saksi I memasukkan dokumen penawaran harga pada tanggal 7 

Desember 2004;--------------------------------------------------------------------- 

14.1.2. Bahwa meskipun untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

nilai penawaran harga Saksi menempati rangking pertama, namun karena 
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pada saat pembukaan penawaran harga, jaminan penawaran (bid bond) 

asli tidak ada, maka Saksi I dinyatakan gugur oleh Panitia;------------------ 

14.1.3. Bahwa Staf Saksi I yang mengikuti pembukaan penawaran harga adalah 

Wilson;------------------------------------------------------------------------------- 

14.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Mei 2005, Saksi III yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

14.2.1. Bahwa Saksi III mengetahui adanya tender program pembangunan 

Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau dari koran lokal di Riau;------------------- 

14.2.2. Bahwa Saksi III tidak lulus prakualifikasi untuk semua paket dalam 

tender program pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) 

di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau karena tidak 

ada bukti setoran pajak;------------------------------------------------------------ 

14.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 27 Mei 2005, Saksi V yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

14.3.1. Bahwa menurut keyakinannya, Saksi V memasukkan dokumen 

prakualifikasi untuk semua proyek program pembangunan Jalan/Jembatan 

Tahun Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau meskipun berdasarkan data yang ada, Saksi V hanya 

memasukkan dokumen prakualifikasi untuk 8 (delapan) paket proyek 

yang ditenderkan ;------------------------------------------------------------------- 

14.3.2. Bahwa Saksi V mengaku tidak mengenal PT Wahana Jaya Prima 

meskipun dalam dokumen prakualifikasi PT Wahana Jaya Prima adalah 

perusahaan yang melakukan JO dengan Saksi V;------------------------------ 

14.3.3. Bahwa Saksi V tidak memasukkan dokumen penawaran harga meskipun 

ada beberapa paket proyek yang lulus prakualifikasi. Hal ini karena 

keterbatasan peralatan yang dimilikinya serta ada masalah dalam jaminan 

penawarannya;----------------------------------------------------------------------- 

14.3.4. Bahwa keputusan untuk tidak jadi mengikuti tender program 

pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau adalah keputusan    Ir. 

Riyadi Priyono selaku Direktur Operasi Saksi V secara pribadi. 

Keputusan ini disampaikan kepada Direksi Saksi V;-------------------------- 
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14.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2005, Saksi VI yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

14.4.1. Bahwa Saksi VI tetap memasukkan dokumen penawaran tender program 

pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau meskipun pesimis 

untuk dapat memenangkan salah satu proyek tersebut dengan alasan harga 

diri perusahaan;---------------------------------------------------------------------- 

14.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Juni 2005, Saksi VII, Saksi VIII, 

dan Saksi IX yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--------------------------------- 

14.5.1. Bahwa setelah terbentuk Panitia, selanjutnya Panitia mengadakan rapat 

untuk membahas metode yang akan digunakan untuk melaksanakan 

program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years). 

Akhirnya disepakati metode yang akan digunakan adalah metode 

pelelangan umum dengan prakualifikasi;---------------------------------------- 

14.5.2. Bahwa setelah Panitia selesai menyiapkan dokumen lelang, selanjutnya 

pada tanggal 18 Oktober 2004 Panitia mengeluarkan pengumuman 

prakualifikasi tender program pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak 

(multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

di Koran Bisnis Indonesia dan Riau Pos;---------------------------------------- 

14.5.3. Bahwa pendaftaran terhadap peserta yang mengikuti prakualifikasi 

dilakukan oleh staf Bina Marga. Peserta yang mendaftar hanya dibuat 

daftarnya saja dan tidak ada tanda terima pendaftaran prakualifikasi;------- 

14.5.4. Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi 

untuk masing-masing paket program pembangunan Jalan/Jembatan Tahun 

Jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi 

Riau adalah: (a) paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, 66 

(enam puluh enam) perusahaan, (b) paket pembangunan jalan Sei Pakning 

- Teluk Mesjid - Sp. Pusako, 66 (enam puluh enam) perusahaan, (c) paket 

pembangunan jembatan Teluk Mesjid, 58 (lima puluh delapan) 

perusahaan, (d) paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei 

Pakning, 66 (enam puluh enam) perusahaan, (e) paket pembangunan jalan 

Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok, 64 (enam puluh empat) perusahaan, (f) 

paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala, 65 (enam 

puluh lima) perusahaan;------------------------------------------------------------ 
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14.5.5. Bahwa jumlah perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi 

untuk masing-masing paket adalah: (a) paket pembangunan jalan Sei 

Akar - Bagan Jaya, 40 (empat puluh) perusahaan, (b) paket pembangunan 

jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako, 44 (empat puluh empat) 

perusahaan, (c) paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, 29 (dua 

puluh sembilan) perusahaan, (d) paket pembangunan jalan Pelintung - 

Sepahat - Sei Pakning 38 (tiga puluh delapan) perusahaan, (e) paket 

pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok, 36 (tiga puluh 

enam) perusahaan, (f) paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala, 46 (empat puluh enam) perusahaan (g) paket pembangunan 

jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, 42 (empat puluh dua) perusahaan, 

(h) paket pembangunan jembatan Perawang 30 (tiga puluh) perusahaan, 

(i) paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, 47 (empat puluh 

tujuh) perusahaan;------------------------------------------------------------------- 

14.5.6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, Panitia mengeluarkan adendum 

prakualifikasi. Menurut Saksi VII, adendum ini dibuat karena dokumen 

prakualifikasi belum menyesuaikan peraturan yang baru yaitu Kepmen 

257/2005. Sedangkan menurut Saksi IX, adendum prakualifikasi 

dikeluarkan karena dalam dokumen prakualifikasi ditemukan kesalahan 

dalam perhitungan sisa kemampuan keuangan (SKK). Menurut Saksi VII, 

adendum tersebut telah disampaikan kepada semua peserta prakualifikasi 

melalui telepon dan fax. Namun ketika diminta untuk menunjukkan bukti 

daftar peserta yang menerima adendum, Saksi VII tidak menjawab;-------- 

14.5.7. Bahwa untuk membuat adendum prakualifikasi, Panitia membahasnya 

melalui rapat, namun tidak ada risalah rapatnya;------------------------------- 

14.5.8. Bahwa dalam dokumen prakualifikasi, pengembalian dokumen 

prakualifikasi adalah tanggal 28 Oktober 2004, namun setelah 

dikeluarkan adendum menjadi tanggal 1 November 2004;-------------------- 

14.5.9. Bahwa pada saat ditanya alasan mengapa diundur sampai tanggal 1 

November 2004, Saksi VII tidak menjawab. Sedangkan menurut Saksi 

IX, pengunduran waktu pengembalian dokumen prakualifikasi adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada peserta mempersiapkan dokumen 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

14.5.10. Bahwa pada saat peserta mengembalikan dokumen prakualifikasi, tidak 

ada tanda terima atas penyerahan dokumen tersebut, namun hanya dicatat 

saja dalam daftar penerimaan dokumen prakualifikasi. Menurut Saksi IX, 
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kemungkinan Panitia lupa mencantumkan tanggal pendaftaran dalam 

daftar penerimaan dokumen prakualifikasi;------------------------------------- 

14.5.11. Bahwa pada saat ditanya mengenai kapan pastinya Terlapor II JO 

Terlapor XI mengembalikan dokumen prakualifikasi, Saksi IX 

menyatakan sekitar tanggal 28 Oktober 2004 - 1 November 2004. Saksi 

IX tidak dapat memastikan kapan dokumen tersebut diserahkan kepada 

Panitia;-------------------------------------------------------------------------------- 

14.5.12. Bahwa pada saat ditanyakan kapan pastinya peserta memasukkan 

dokumen prakualifikasi, Saksi VII tidak menjawab;--------------------------- 

14.5.13. Bahwa  Saksi VIII, mendapat tugas untuk melakukan evaluasi dokumen 

prakualifikasi Terlapor V, PT Agra Wisesa Utama, PT Agra Budi Karya 

Marga, PT Bumi Rejo JO PT Amen Mulia, PT Angkasa Puri, PT 

Johannes JO PT Sumber Sari Mitra Jaya JO PT Jati Agung Arsitama dan 

PT Yuneli Abadi;-------------------------------------------------------------------- 

14.5.14. Bahwa Saksi IX mendapat tugas untuk melakukan evaluasi dokumen 

prakualifikasi Terlapor VI, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama JO PT Bina Persada Konstrindo, PT 

Lampiri Djati Abadi, PT Nindya Karya, Terlapor IV, PT Widya Sabta 

Colas, PT Yala Persada Angkasa, PT Yasa Patria Perkasa,  PT Baita Sari, 

Terlapor II, Terlapor II JO Terlapor XI, dan PT Multi Puri Sejahtera;------ 

14.5.15. Bahwa evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO 

Terlapor IX dilakukan oleh Terlapor X;----------------------------------------- 

14.5.16. Bahwa Panitia mengundurkan waktu pengumuman hasil prakualifikasi 

dari tanggal 8 November 2004 menjadi tanggal 13 November 2004 

karena banyaknya dokumen prakualifikasi yang harus di evaluasi dan 

jumlah tenaga yang melakukan penilaian terbatas;----------------------------- 

14.5.17. Bahwa Saksi VII menjawab tidak ingat kapan rapat Panitia untuk 

menentukan peserta yang lulus prakualifikasi;---------------------------------- 

14.5.18. Bahwa pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi dilakukan sebanyak 2 

(dua) kali. Pengumuman pertama tanggal 13 November 2004 dan 

pengumuman kedua tanggal 26 November 2004;------------------------------ 

14.5.19. Bahwa pengumuman hasil prakualifikasi yang kedua dilakukan dengan 

alasan Panitia ingin meyakinkan kredibilitas dari peserta sehingga perlu di 

cek ke lapangan. Pada saat ditanya apakah alasan pengumuman hasil 

prakualifikasi karena ada peserta yang melakukan sanggahan, Saksi VII 

dan Saksi IX tidak menjawab;---------------------------------------------------- 
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14.5.20. Bahwa pada saat pengumuman hasil prakualifikasi yang pertama,    PT 

Trifa Abadi dinyatakan lulus karena pada saat dilakukan klarifikasi 

dengan PT Trifa Abadi, mereka dapat menunjukkan kontrak asli dari 

proyek yang dijadikan dasar untuk melakukan penilaian kemampuan 

dasar (KD). Namun Panitia masih curiga sehingga setelah pengumuman 

prakualifikasi tanggal 13 November 2004 Panitia mengecek ke Pelelawan 

dan dari pengecekan tersebut akhirnya PT Trifa Abadi dinyatakan tidak 

lulus. Saksi VII menyatakan hal ini terjadi karena kelalaian Panitia;-------- 

14.5.21. Bahwa menurut Saksi VII dan Saksi IX, keikutsertaan Terlapor IX dalam 

prakualifikasi adalah sebagai anggota JO dari Terlapor VIII. Sedangkan 

ketika pengumuman yang diumumkan adalah Terlapor IX sebagai lead 

firm. Hal ini terjadi karena kesalahan pengetikan;------------------------------ 

14.5.22. Bahwa menurut Saksi VIII, kesalahan ketik dalam pengumuman 

prakualifikasi yang meluluskan Terlapor IX JO Terlapor VIII karena 

dalam dokumen pendaftaran dan penerimaan dokumen prakualifikasi 

tertulis Terlapor IX JO Terlapor VIII meskipun dokumen prakualifikasi 

menyatakan Terlapor VIII JO Terlapor IX;------------------------------------- 

14.5.23. Bahwa atas pertanyaan Majelis apakah kesalahan penulisan ini untuk 

menyiasati agar Terlapor IX lulus prakualifikasi, baik Saksi VII, Saksi 

VIII maupun Saksi IX tidak menjawab;-----------------------------------------  

14.5.24. Bahwa beberapa peserta mengajukan sanggahan atas hasil prakualifikasi. 

Peserta yang mengajukan sanggahan antara lain adalah PT Baita Sari 

mengajukan sanggahan pada tanggal 17 November 2004, PT Teguh 

Reksa Jaya melakukan sanggahan pada tanggal 19 November 2004, PT 

Arga Wisesa Utama mengajukan sanggahan pada tanggal 20 November 

2004, PT Multi Puri Sejahtera  mengajukan sanggahan pada tanggal 23 

November 2004, PT Lampiri Jaya Abadi dan Terlapor II JO Terlapor XI 

mengajukan sanggahan pada tanggal 24 November 2004. Atas sanggahan 

ini pada tanggal 26 November 2004 Panitia menjawab sanggahan 

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

14.5.25. Bahwa pada tanggal 29 November 2004, PT Yala Persada Angkasa 

mengajukan sanggahan. Meskipun sudah melewati batas masa sanggah, 

atas saran Terlapor X, sanggahan PT Yala Persada Angkasa dijawab oleh 

Panitia pada tanggal 16 Desember 2004;---------------------------------------- 

14.5.26. Bahwa berkaitan dengan digugurkannya PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, menurut 
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Saksi IX, hal ini karena PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak 

dapat menunjukkan jaminan penawaran (bid bond) yang asli pada saat 

pembukaan penawaran meskipun telah diberi kesempatan untuk 

menunjukkan dokumen tersebut;------------------------------------------------- 

14.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Juni 2005, Saksi X dan Saksi XI 

yang identias lengkapnya ada pada Majelis Komisi memberikan keterangan yang 

pada pokoknya adalah sebagai berikut ;----------------------------------------------------- 

14.6.1. Bahwa Saksi XI menyatakan tidak ingat kapan rapat Panitia untuk 

membahas adendum prakualifikasi;---------------------------------------------- 

14.6.2. Bahwa berkaitan dengan pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam adendum prakualifikasi, 

menurut Saksi XI hal ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

melengkapi dokumen prakualifikasi;--------------------------------------------- 

14.6.3. Bahwa meskipun dalam adendum prakualifikasi dijadwalkan 

pengumuman hasil prakualifikasi akan dilakukan pada tanggal 8 

November 2004, namun Pengumuman hasil prakualifikasi baru dilakukan 

pada tanggal 13 November 2004. Menurut Saksi X, pada tanggal 8 

November Panitia belum melakukan rapat untuk menentukan peserta 

yang lulus prakualifikasi. Saat ditanya Majelis mengapa pada tanggal 8 

November 2004 tidak dilakukan rapat, Saksi X tidak menjawab;------------ 

14.6.4. Bahwa seingat Saksi XI, rapat untuk menunda pengumuman hasil 

prakualifikasi dilakukan pada tanggal 11 November 2004;------------------- 

14.6.5. Bahwa berkaitan dengan penundaan pengumuman prakualifikasi dari 

tanggal 8 November 2004 menjadi tanggal 13 November 2004, Saksi XI 

menyatakan tidak ada pemberitahuan kepada peserta;------------------------- 

14.6.6. Bahwa berkaitan apakah ada rapat pada saat akan dikeluarkan 

pengumuman prakualifikasi yang kedua, Saksi X dan Saksi XI menjawab 

tidak ingat;--------------------------------------------------------------------------- 

14.6.7. Bahwa pada saat Majelis Komisi memastikan apakah ada rapat untuk 

membahas sanggahan Terlapor II JO Terlapor XI, Saksi X dan Saksi XI 

tidak menjawab;--------------------------------------------------------------------- 

14.6.8. Bahwa menurut Saksi X, PT Trifa Abadi tidak mengajukan sanggahan 

terhadap pengumuman prakualifikasi tanggal 13 November 2004;---------- 

14.6.9. Bahwa menurut Saksi X, pada saat dilakukan evaluasi ulang, ada 

informasi bahwa Kemampuan Dasar (KD) PT Trifa Abadi tidak 
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memenuhi syarat, oleh sebab itu pada pengumuman tanggal 26 November 

2004, PT Trifa Abadi dinyatakan tidak lulus prakualifikasi;------------------ 

14.6.10. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan Majelis apakah mengetahui PT Trifa 

Abadi melakukan JO dengan Terlapor VII dan kemudian dinyatakan lulus 

prakualifikasi pada tanggal 26 November 2004, Saksi X dan Saksi XI 

tidak menjawab;--------------------------------------------------------------------- 

14.6.11. Bahwa pada saat dilakukan pembukaan penawaran harga untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama tidak dapat menyerahkan jaminan penawaran (bid bond) yang 

asli sehingga didiskualifikasi;----------------------------------------------------- 

14.6.12. Bahwa pada saat pembukaan penawaran harga, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama diwakili oleh Wilson;---------------------------------------- 

14.6.13. Bahwa menurut Saksi X, secara teori harga penawaran yang mendekati 

owner’s estimate terdapat keanehan;--------------------------------------------- 

14.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Juni 2005, Saksi XII yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

14.7.1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004, Panitia  mengeluarkan adendum 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

14.7.2. Bahwa untuk mengeluarkan adendum prakualifikasi, tidak ada rapat 

secara resmi yang dilakukan oleh Panitia untuk membahas mengenai hal 

ini. Saksi XII tidak ingat tanggal berapa rapat tidak resmi tersebut;--------- 

14.7.3. Bahwa adendum prakualifikasi diberitahukan kepada peserta melalui 

telepon;------------------------------------------------------------------------------- 

14.7.4. Bahwa adanya pengunduran waktu pengembalian dokumen prakualifikasi 

sebagaimana dicantumkan dalam adendum prakualifikasi karena untuk 

menyampaikan adendum prakualifikasi kepada peserta membutuhkan 

waktu 2 - 3 (dua sampai tiga) hari;----------------------------------------------- 

14.7.5. Bahwa pengunduran pengumuman prakualifikasi dari tanggal 8 

November 2004 menjadi tanggal 13 November 2004 diputuskan 

sepenuhnya oleh Terlapor X dan hal ini tidak dilakukan dalam rapat;------ 

14.7.6. Bahwa pada tanggal 9 November 2004 sore hari, dilakukan diskusi antar 

Panitia untuk membahas perkembangan hasil evaluasi prakualifikasi. 

Pada saat itu tidak ada pembahasan mengenai kapan pengumuman hasil 

prakualifikasi akan dilakukan;---------------------------------------------------- 
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14.7.7. Bahwa pengumuman hasil prakualifikasi dilakukan pada tanggal 13 

November 2004;--------------------------------------------------------------------- 

14.7.8. Bahwa proses klarifikasi terhadap penawaran harga ditangani langsung 

oleh Terlapor X;--------------------------------------------------------------------- 

14.7.9. Bahwa menurut pengakuan Saksi XII, dirinya pernah mendengar bahwa 

dana untuk proyek ini belum tersedia;------------------------------------------- 

14.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Juni 2005, Terlapor X memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--------------------------------- 

14.8.1. Bahwa perpanjangan waktu pengembalian dokumen prakualifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam adendum prakualifikasi dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan rekanan yang berasal dari luar propinsi 

untuk menyesuaikan dokumen dengan adendum prakualifikasi;-------------  

14.8.2. Bahwa sebagaimana dicantumkan dalam adendum prakualifikasi, 

pengumuman hasil prakualifikasi seharusnya dilakukan pada tanggal 8 

November 2004. Namun baru dilaksanakan oleh Panitia pada tanggal 13 

November 2004. Menurut Terlapor X hal ini karena pada saat itu (tanggal 

8 November 2004) belum disiapkan jawaban sanggahan sehingga 

pengumuman diundur;------------------------------------------------------------- 

14.8.3. Bahwa keputusan untuk mengundurkan waktu pengumuman 

prakualifikasi merupakan keputusan Terlapor X namun tetap 

dikoordinasikan dengan Panitia yang lain;-------------------------------------- 

14.8.4. Bahwa pada tanggal 8 November 2004 ada anggota Panitia yang belum 

menyelesaikan evaluasi dokumen prakualifikasi. Terlapor X baru 

menerima seluruh nama-nama perusahaan yang akan lulus prakualifikasi 

pada pagi hari tanggal 13 November 2004;-------------------------------------- 

14.8.5. Bahwa keputusan untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang lulus 

prakualifikasi diserahkan kepada masing-masing anggota Panitia yang 

melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sehingga 

tidak ada rapat untuk membahas siapa-siapa perusahaan yang dapat lulus 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

14.8.6. Bahwa berkaitan dengan kontrak-kontrak kerja Terlapor VII yang bersifat 

parsial, Panitia mengumpulkan kontrak-kontrak tersebut yang telah 

selesai masa pemeliharaannya untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai 

nilai pekerjaan tertinggi. Meskipun Panitia menilai berdasarkan kontrak 

induk, namun tetap memperhitungkan kontrak-kontrak parsial meskipun 

tidak diatur dalam Kepmen 257/2005;------------------------------------------- 
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14.8.7. Bahwa pada pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 13 November 

2004, PT Trifa Abadi dinyatakan lulus oleh Panitia;--------------------------- 

14.8.8. Bahwa pada tanggal 23 November 2004, PT Trifa Abadi mengajukan 

sanggahan karena dalam paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti 

- Guntung PT Trifa Abadi JO dengan Terlapor VII namun dalam 

pengumuman hasil prakualifikasi hanya tercantum Terlapor VII yang 

lulus prakualifikasi;----------------------------------------------------------------- 

14.8.9. Bahwa menurut Terlapor X, pada pengumuman tanggal 13 November 

2004 untuk paket pembangunan Sorek - Teluk - Meranti Guntung yang 

ditulis hanya Terlapor VII karena ada kesalahan ketik yang dilakukan 

oleh staf Panitia pada saat melakukan rekap nama perusahaan berdasarkan 

absensi;------------------------------------------------------------------------------- 

14.8.10. Bahwa selain PT Trifa Abadi JO Terlapor VII, kesalahan ketik juga 

terjadi pada Terlapor IX JO Terlapor VIII;-------------------------------------- 

14.8.11. Bahwa pada saat mengirimkan undangan untuk penawaran tender, Panitia 

mengirimkan undangan hanya atas nama Terlapor VII untuk paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung. Menurut Terlapor 

X hal ini karena ada kesalahan teknis dari Panitia;----------------------------- 

14.8.12. Bahwa pada saat pemasukan penawaran harga, Terlapor VII memasukkan 

dokumen penawaran untuk proyek Sorek - Teluk Meranti - Guntung 

untuk atas namanya sendiri, oleh sebab itu Panitia menggugurkan 

Terlapor VII;------------------------------------------------------------------------- 

14.8.13. Bahwa pada saat pembukaan penawaran harga, tidak dibenarkan 

menggugurkan peserta, pada saat itu hanya menyatakan lengkap atau 

tidak lengkap;------------------------------------------------------------------------ 

14.8.14. Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama digugurkan pada saat 

pembukaan penawaran harga untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya karena tidak dapat menunjukkan jaminan penawaran yang 

asli;------------------------------------------------------------------------------------ 

14.8.15. Bahwa berkaitan dengan Terlapor IX JO Terlapor VIII, menurut Terlapor 

X dalam dokumen prakualifikasi yang tercantum adalah Terlapor VIII JO 

Terlapor IX, namun pada saat pengumuman prakualifikasi yang 

dicantumkan adalah Terlapor IX - Terlapor VIII. Hal ini terjadi karena 

nama Terlapor IX - Terlapor VIII didasarkan pada absensi pengembalian 

dokumen prakualifikasi. Terlapor X mengaku khilaf atas terjadinya 

kesalahan ini;------------------------------------------------------------------------ 



 

  
 
 

 
 

29

SALINAN

14.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Juni 2005, Saksi IV yang identitas 

lengkapnya ada pada Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah 

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

14.9.1. Bahwa proyek Critical Road Improvement Phase II dilakukan melalui 

tender secara terbuka. Pemenang tender ini adalah Terlapor VII;---------- 

14.9.2. Bahwa pekerjaan dalam kontrak Critical Road Improvement Phase II 

didasarkan pada work order;---------------------------------------------------- 

14.9.3. Bahwa sampai bulan September 2003, PT Caltex Pacific Indonesia telah 

membayar kepada Terlapor VII sebesar kira-kira US$ 15.000.000,- (lima 

belas juta Dollar);------------------------------------------------------------------- 

14.10. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juni 2005, Saksi XIII yang 

identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada 

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

14.10.1. Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama digugurkan oleh Panitia 

untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya karena tidak ada 

jaminan penawaran yang asli meskipun Saksi XIII merasa telah 

memasukkan jaminan penawaran tersebut dalam amplop penawaran;------ 

14.10.2. Bahwa Saksi XIII tidak yakin mengenai keberadaan jaminan penawaran 

yang asli untuk proyek pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya;--------- 

14.11. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Juni 2005, Saksi XIV yang 

identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada 

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

14.11.1. Bahwa Saksi XIV tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan JO 

antara PT Perwita Karya dengan PT Wahana Jaya Prima karena hal ini 

merupakan keputusan Kantor Pusat. Kantor perwakilan PT Perwita Karya 

di Pekan Baru tidak pernah berhubungan dengan PT Wahana Jaya Prima. 

Lead firm untuk JO ini adalah PT Wahana Jaya Prima;----------------------- 

14.11.2. Bahwa Saksi XIV menyatakan baru mengetahui kalau PT Perwita Karya 

melakukan JO dengan PT Wahana Jaya Prima pada saat pengumuman 

hasil prakualifikasi. Pada saat mendaftar dan mengembalikan dokumen 

prakualifikasi, Saksi XIV mendaftarkan atas nama PT Perwita Karya 

saja;----------------------------------------------------------------------------------- 

14.11.3. Bahwa dokumen prakualifikasi PT Perwita Karya disiapkan oleh Kantor 

Pusat PT Perwita Karya. Menurut Saksi XIV, tebal dokumen 

prakualifikasi yang diterima dari kantor pusat adalah sama;------------------ 
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14.11.4. Bahwa PT perwita Karya menyerahkan dokumen prakualifikasi pada 

tanggal 1 November 2004;--------------------------------------------------------- 

14.11.5. Bahwa PT Perwita Karya mengetahui ada adendum prakualifikasi dari 

rekan sesama kontraktor. Selanjutnya Saksi IV menelpon kepada Panitia 

dan untuk mengambil adendum tersebut;---------------------------------------- 

14.11.6. Bahwa Saksi XIV mengetahui ada pengumuman hasil prakualifikasi dari 

rekan-rekannya. Tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Panitia 

mengenai pengumuman tersebut;------------------------------------------------- 

14.11.7. Bahwa Saksi XIV menyatakan memasukkan dokumen prakualifikasi 

untuk 8 (delapan) paket. Namun setelah melihat absensi pengembalian 

dokumen prakualifikasi, Saksi XIV menyatakan memasukkan 5 (lima) 

dokumen prakualifikasi untuk 5 (lima) paket, dan 3 (tiga) paket lainnya, 

dokumen prakualifikasi diserahkan oleh PT Wahana Jaya Prima;----------- 

14.11.8. Bahwa menurut Saksi XIV, dirinya pernah menerima amplop surat dari 

kantor pusat yang harus diserahkan kepada Panitia. Saksi XIV berasumsi 

bahwa amplop tersebut adalah surat pengunduran  PT Perwita Karya. Dan 

setelah di lakukan pengecekan ke kantor pusat, diperoleh informasi 

bahwa PT Perwita Karya mengundurkan diri;----------------------------------  

15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor 

telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang 

bersangkutan.------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Menimbang bahwa karena terdapat pihak yang masih perlu didengar keterangannya, 

maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan. Oleh sebab itu diterbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005 Nomor: 05/KEP/KMK-PL/KPPU/VII/2005 

tanggal 4 Juli 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 

06/KPPU-I/2005 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Juli 

2005 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2005;--------------------------------------------------- 

17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor: 06/KPPU-I/2005, diterbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Republik Indonesia Nomor: 81/KEP/KPPU/VII/2005 tentang Penugasan Anggota 

Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan  Perkara 

Nomor: 06/KPPU-I/2005 tanggal 4 Juli 2005 dengan Ketua Ir. H. Mohammad Iqbal, dan 

Anggotanya Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Erwin Syahril, S.H.;--------------------- 

18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005, diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif 
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Nomor: 47/SET/DE/ST/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang menugaskan R. Kurnia 

Sya’ranie, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Gopprera Panggabean, S.E., Ak, Mohammad 

Noor Rofieq, S.T., Dora Pristina, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Investigator, serta 

Endah Widwianingsih, S.H., dan Arief Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Panitera;- 

19. Menimbang bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah 

melakukan pemeriksaan terhadap Para Terlapor dan saksi.------------------------------------- 

19.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Juli 2005, Saksi II yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

19.1.1. Bahwa Saksi II menyatakan, pada tahun 2003 program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) direncanakan hanya untuk 5 

(lima) paket, namun pada tahun 2004 menjadi 9 (sembilan) paket;---------- 

19.1.2. Bahwa Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) PT Trifa Abadi tidak 

memenuhi syarat karena pengalaman pekerjaannya belum dibayar oleh 

pemberi pekerjaan;------------------------------------------------------------------ 

19.1.3. Bahwa PT Trifa Abadi mengikuti prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung dalam bentuk JO 

dengan Terlapor VII. Perjanjian JO dibawa ke Notaris pada tanggal 25 

Oktober 2004 oleh Anwar dan Adi Chandra;----------------------------------- 

19.1.4. Bahwa PT Trifa Abadi membantah membawa perjanjian JO ke Notaris 

pada tanggal 25 November 2004;------------------------------------------------- 

19.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Juli 2005, Terlapor I memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--------------------------------- 

19.2.1. Bahwa Terlapor I tidak ingat apakah pernah memperoleh dokumen 

adendum prakualifikasi;------------------------------------------------------------ 

19.2.2. Bahwa menurut Terlapor I, kontraktor biasanya tidak begitu 

menghiraukan kapan pengumuman prakualifikasi dikeluarkan;-------------- 

19.2.3. Bahwa Terlapor I memperoleh undangan dari Panitia untuk mengikuti 

penawaran harga tertanggal 25 November 2004;------------------------------- 

19.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Juli 2005, Terlapor II memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;--------------------------------- 

19.3.1. Bahwa Terlapor II mengetahui pengumuman prakualifikasi tanggal 18 

Oktober 2004 melalui harian Riau Pos;------------------------------------------ 

19.3.2. Bahwa untuk mengambil dokumen prakualifikasi, Terlapor II diwakili 

oleh staff pemasarannya yaitu M. Fauzan;--------------------------------------- 
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19.3.3. Bahwa setelah melihat pengumuman prakualifikasi, Terlapor II 

melakukan pembicaraan dengan Terlapor XI mengenai kemungkinan 

melakukan kerjasama. Setelah disepakati, JO tersebut ditandatangani 

tanggal 29 Oktober 2004 untuk selanjutnya dinotariskan pada tanggal 1 

November 2004 di Pekanbaru pada Notaris Eddy Sumantri, S.H.;---------- 

19.3.4. Bahwa Terlapor II melakukan JO dengan Terlapor XI hanya untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya meskipun daerah tersebut lebih 

dikenal oleh Terlapor II. Hal ini karena dimaksudkan untuk menambah 

kompetensi Terlapor II;------------------------------------------------------------ 

19.3.5. Bahwa Terlapor II mengaku tidak ingat apakah pernah menerima 

dokumen adendum prakualifikasi atau tidak karena yang menangani 

tender pada waktu itu adalah M. Fauzan dan Raymond Kamil;-------------- 

19.3.6. Bahwa Terlapor II mengaku biasanya menandatangani cover letter untuk 

dokumen prakualifikasinya kira-kira 1-2 (satu sampai dua) hari sebelum 

tanggal penyerahan;----------------------------------------------------------------- 

19.3.7. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II untuk semua paket termasuk 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya disiapkan oleh Terlapor 

II pada tanggal 27 Oktober 2004;------------------------------------------------- 

19.3.8. Bahwa Terlapor II menerima dokumen prakualifikasi Terlapor XI pada 

tanggal 31 Oktober 2004. sedangkan dokumen perjanjian kerjasama 

disampaikan 2 (dua) kali yaitu melalui fax tanggal 29 Oktober 2004 dan 

dibawa oleh Setya Nugraha (Yoyok) pada tanggal 31 Okotber 2004;------- 

19.3.9. Bahwa Terlapor II mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 

1 November 2004. Dokumen prakualifikasi tersebut diserahkan kepada 

Panitia oleh M. Fauzan dan Rohmat;--------------------------------------------- 

19.3.10. Bahwa pada saat pengumuman hasil prakualifikasi yang pertama, yang 

diluluskan oleh Panitia untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan 

Jaya hanya Terlapor II. Karena ada protes dari Terlapor XI, Panitia 

meralat pengumuman tersebut dan meluluskan Terlapor II JO Terlapor XI 

untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya. Protes dilakukan 

oleh Terlapor XI karena Terlapor XI yang pertama kali melihat 

pengumuman hasil prakualifikasi;------------------------------------------------ 

19.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 14 Juli 2005, Terlapor III memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;--------------------------------- 

19.4.1. Bahwa Terlapor III mengetahui pengumuman prakualifikasi pada tanggal 

18 Oktober 2004 melalui harian Riau Pos;-------------------------------------- 
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19.4.2. Bahwa Terlapor III mengaku tidak pernah menerima dokumen adendum 

prakualifikasi dari Panitia;--------------------------------------------------------- 

19.4.3. Bahwa Terlapor III mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 

28 Oktober 2004. Dokumen tersebut diserahkan oleh Firzan Taufan;------- 

19.4.4. Bahwa Terlapor III memperoleh undangan untuk mengikuti tender pada 

tanggal 25 November 2004 melalui kantor cabang di Pekanbaru;----------- 

19.4.5. Bahwa sebagian besar dokumen penawaran harga Terlapor III dikerjakan 

di Jakarta dan dibawa ke Pekanbaru kira-kira tanggal 4 – 5 Desember 

2004;---------------------------------------------------------------------------------- 

19.4.6. Bahwa Terlapor III diundang oleh Panitia untuk melakukan klarifikasi 

penawaran harga pada tanggal 8 Desember 2004. Pada saat itu Terlapor 

III hanya diminta oleh Panitia untuk memberikan jawaban atas angka-

angka penawaran Terlapor III yang di atas owner’s estimate;---------------- 

19.4.7. Bahwa Kepala Kantor perwakilan Terlapor III tidak mengantisipasi akan 

ada klarifikasi penawaran harga pada tanggal 8 Desember 2004 sehingga 

memutuskan pergi ke Kantor Pusat di Jakarta;---------------------------------- 

19.4.8. Bahwa karena undangan dan pertanyaan untuk klarifikasi penawaran 

harga diterima Kantor Cabang Terlapor III di Riau, maka undangan dan 

pertanyaan tersebut di fax ke Jakarta. Selanjutnya jawaban  dikirimkan 

melalui fax ke kantor cabang di Pekanbaru untuk selanjutnya diserahkan 

oleh Firzan Taufan kepada Panitia. Jawaban kepada Panitia diserahkan 

kira-kira tanggal 9 –10 Desember 2004;----------------------------------------- 

19.4.9. Bahwa Direktur Operasi Terlapor III yaitu Sutedjo Wirokusumo tidak 

pernah datang melakukan klarifikasi penawaran harga di Pekanbaru;------- 

19.4.10. Bahwa menurut Terlapor III, dokumen jawaban terhadap pertanyaan 

Panitia ditandatangani di Jakarta;------------------------------------------------- 

19.4.11. Bahwa menurut Terlapor III yang menjawab undangan klarifikasi 

penawaran harga adalah harus Direksi perusahaan;---------------------------- 

19.5. Bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 15 Juli 2005, Terlapor VII memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;--------------------------------- 

19.5.1. Bahwa Terlapor VII mengetahui pengumuman prakualifikasi pada 

tanggal 18 Oktober 2004 melalui harian Riau Pos;----------------------------- 

19.5.2. Bahwa Terlapor VII mengaku tidak ingat apakah pernah menerima 

adendum prakualifikasi atau tidak;----------------------------------------------- 

19.5.3. Bahwa pada awalnya rencana JO antara Terlapor VII dengan PT Trifa 

Abadi dibicarakan secara lisan. Selanjutnya setelah dicapai kesepakatan, 
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dibuat dokumen kerjasama antara Terlapor VII dengan PT Trifa Abadi. 

Setelah dokumen JO tersebut ditandatangani oleh Simin (Direktur Utama 

Terlapor VII), selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh PT Trifa Abadi 

ke Notaris;---------------------------------------------------------------------------- 

19.5.4. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan Majelis tentang dokumen JO antara 

Terlapor VII dengan PT Trifa Abadi yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 

2004 sedangkan dokumen surat dukungan keuangan dari Bank untuk JO 

tersebut diperoleh pada tanggal 19 Oktober 2004, Terlapor VII tidak 

menyampaikan jawaban;----------------------------------------------------------- 

19.5.5. Bahwa dokumen Prakualifikasi Terlapor VII JO PT Trifa Abadi untuk 

paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung disusun oleh 

PT Trifa Abadi;---------------------------------------------------------------------- 

19.5.6. Bahwa Terlapor VII mengetahui pengumuman hasil prakualifikasi sekitar 

tanggal 14 November 2004;------------------------------------------------------- 

19.5.7. Bahwa Terlapor VII menerima undangan untuk mengikuti tender pada 

tanggal 25 November 2004, dan untuk paket pembangunan jalan Sorek - 

Teluk Meranti - Guntung atas nama Terlapor VII sendiri;-------------------- 

19.5.8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004, Terlapor VII pernah mendapatkan 

undangan klarifikasi penawaran dari Panitia. Pada tanggal itu pula Simin 

datang untuk melakukan klarifikasi;---------------------------------------------- 

19.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Juli 2005, Terlapor IV 

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;----------------- 

19.6.1. Bahwa Terlapor IV mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 

28 Oktober 2004. Dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia oleh 

Firmanda;----------------------------------------------------------------------------- 

19.6.2. Bahwa berkaitan dengan keterangan Terlapor IV yang menyatakan 

mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 28 Oktober 2004, 

Majelis menanyakan mengapa dalam lampiran dokumen prakualifikasi 

ditulis tanggal 1 November 2004, Terlapor IV menyatakan akan 

mengecek kembali;----------------------------------------------------------------- 

19.6.3. Bahwa Terlapor IV mengaku tidak pernah menerima adendum 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

19.6.4. Bahwa Terlapor IV mengetahui pengumuman hasil prakualifikasi pada 

tanggal 4 November 2004;--------------------------------------------------------- 

19.6.5. Bahwa Terlapor IV memasukkan dokumen penawaran harga pada tanggal 

7 Desember 2004;------------------------------------------------------------------- 
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19.6.6. Bahwa berkaitan dengan undangan klarifikasi penawaran harga, Kepala 

Cabang IX Terlapor IV menyatakan tidak ingat, demikian pula Direktur 

Terlapor IV menyatakan tidak ingat;--------------------------------------------- 

19.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Juli 2005, Terlapor V memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;--------------------------------- 

19.7.1. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor V telah dipersiapkan pada 

tanggal 28 Oktober 2004 dan baru diserahkan kepada Panitia tanggal 1 

November 2004;--------------------------------------------------------------------- 

19.7.2. Bahwa Terlapor V mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 

1 November 2004 karena telah ditentukan dalam adendum 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

19.7.3. Bahwa Terlapor V menerima undangan untuk mengikuti tender tertanggal 

25 November 2004;----------------------------------------------------------------- 

19.7.4. Bahwa Terlapor V memasukkan dokumen penawaran harga pada tanggal 

7 Desember 2004;------------------------------------------------------------------- 

19.7.5. Bahwa Terlapor V menang untuk paket pembangunan jalan Dalu Dalu - 

Mahato - Sp. Manggala;------------------------------------------------------------ 

19.7.6. Bahwa Terlapor V tidak ingat apakah pernah menerima undangan 

klarifikasi penawaran harga atau tidak karena tidak pernah menghadiri 

klarifikasi tersebut;------------------------------------------------------------------ 

19.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juli 2005, Terlapor XI 

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------------- 

19.8.1. Bahwa Terlapor XI mengetahui pengembalian dokumen prakualifikasi 

diundur menjadi tanggal 1 November 2004 dari adendum prakualifikasi;-- 

19.8.2. Bahwa Terlapor XI mengembalikan dokumen prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya pada tanggal 1 November 

2004;---------------------------------------------------------------------------------- 

19.8.3. Bahwa Terlapor XI mengikuti prakualifikasi atas nama sendiri untuk 3 

(tiga) paket yaitu paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala, paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri dan 

paket pembangunan jalan  Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp Pusako;-------- 

19.8.4. Bahwa Terlapor XI tidak ingat kapan mengembalikan dokumen 

prakualifikasi untuk atas namanya sendiri tersebut;---------------------------- 

19.8.5. Bahwa Terlapor XI berinisiatif mengajak Terlapor II untuk melakukan 

kerjasama operasi dalam tender program pembangunan jalan/jembatan 

tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 
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Propinsi Riau untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya. 

Pada saat itu, salah satu staf Terlapor XI menghubungi staf Terlapor II;--- 

19.8.6. Bahwa kesepakatan kerjasama operasi antara Terlapor XI dengan 

Terlapor II disepakati pada tanggal 29 Oktober 2004. pembagian 

modalnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk Terlapor II dan 40% 

(empat puluh persen) untuk Terlapor XI;---------------------------------------- 

19.8.7. Bahwa setelah kesepakatan tersebut tercapai, selanjutnya dokumen JO 

tersebut dibawa ke Pekanbaru. Pada tanggal 1 November 2004, dokumen 

tersebut dibawa ke Notaris oleh Setyo Nugroho, Abdikas dan Fauzan;----- 

19.8.8. Bahwa Terlapor XI mengetahui pengumuman hasil prakualifikasi sekitar 

tanggal 18 - 19 November 2004;-------------------------------------------------- 

19.8.9. Bahwa Terlapor XI mengetahui ada pengumuman prakualifikasi yang 

kedua pada tanggal 26 November 2004;----------------------------------------- 

19.9. Bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 22 Juli 2005, Terlapor IX memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--------------------------------- 

19.9.1. Bahwa setelah mengetahui ada pengumuman prakualifikasi, Terlapor IX 

berinisiatif mengajak Terlapor VIII untuk melakukan kerjasama operasi 

dalam tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi 

years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau. 

Pembicaraan mengenai kerjasama ini dilakukan dalam suatu forum yang 

tidak resmi dengan alasan Terlapor IX mempunyai kedekatan hubungan 

dengan Terlapor VIII;-------------------------------------------------------------- 

19.9.2. Bahwa pada awalnya dalam pembicaraan antara Terlapor IX dengan 

Terlapor VIII mengenai kerjasama ini, pernah disepakati yang menjadi 

lead firm adalah Terlapor IX. Setelah memperoleh dokumen 

prakualifikasi dan mempelajarinya, kemudian disepakati Terlapor VIII 

yang menjadi lead firm karena apabila Terlapor IX yang menjadi lead 

firm maka tidak memenuhi syarat prakualifikasi;------------------------------ 

19.9.3. Bahwa Terlapor IX mengaku memperoleh pemberitahuan perubahan 

jadwal pengembalian dokumen prakualifikasi dari Panitia melalui fax;---- 

19.9.4. Bahwa Terlapor VIII JO Terlapor IX mengikuti prakualifikasi untuk 9 

(sembilan) paket;-------------------------------------------------------------------- 

19.9.5. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO Terlapor IX 

dikembalikan kepada Panitia pada tanggal 1 November 2004 oleh Sri 

Wulan;-------------------------------------------------------------------------------- 
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19.9.6. Bahwa dalam absensi pengembalian dokumen prakualifikasi tertulis 

Terlapor IX - Terlapor VIII kemungkinan karena staff Terlapor IX ada 

yang mengetahui pembicaraan antara Terlapor IX dengan Terlapor VIII 

dimana pada saat itu yang disepakati adalah Terlapor IX sebagai lead 

firm;----------------------------------------------------------------------------------- 

19.9.7. Bahwa Terlapor IX membuat 2 (dua) dokumen kerjasama operasi (KSO) 

dengan Terlapor VIII. Salah satu KSOnya bersifat internal yaitu 

menyangkut pembagian modal dan tidak diserahkan kepada Panitia. KSO 

yang kedua ini dibuat sebelum dibuat KSO yang disampaikan kepada 

Panitia;-------------------------------------------------------------------------------- 

19.9.8. Bahwa berkaitan dengan perubahan lead firm dari Terlapor VIII menjadi 

Terlapor IX, menurut Terlapor IX tidak ada pertanyaan dari panitia 

mengenai hal ini dan menurut pendapat Terlapor IX Panitia membenarkan 

terjadinya perubahan komposisi tersebut;--------------------------------------- 

19.9.9. Bahwa setelah mengetahui dalam pengumuman hasil prakualifikasi ditulis 

Terlapor IX - Terlapor VIII, maka pada saat memasukkan dokumen 

penawaran, yang disertakan adalah KSO internal;----------------------------- 

19.9.10. Bahwa Terlapor IX memasukkan dokumen penawaran harga pada tanggal 

7 Desember 2004;------------------------------------------------------------------- 

19.9.11. Bahwa seingat Terlapor IX, pernah ada undangan klarifikasi penawaran 

harga. Pada saat itu Terlapor IX diwakili oleh Sri Wulan;-------------------- 

19.10. Bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2005, Saksi XVI yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komisi memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

19.10.1. Bahwa menurut Saksi XVI, berdasarkan informasi dari partner JO nya, 

pernah menerima dokumen adendum prakualifikasi pada tanggal 26 

Oktober 2004;----------------------------------------------------------------------- 

19.10.2. Bahwa Saksi XVI mengembalikan dokumen prakualifikasi tanggal 1 

November 2004;-------------------------------------------------------------------- 

19.10.3. Bahwa Saksi XVI pernah dihubungi seseorang yang mengaku kerabat 

Gubernur Riau yang meminta agar Terlapor XVI bersedia bekerjasama 

dengan orang tersebut dalam mengikuti tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasaran Wilayah Propinsi Riau, namun Saksi XVI menolak;--------------- 
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19.10.4. Bahwa pertemuan Saksi XVI dengan orang yang mengaku kerabat 

Gubernur Riau tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali yaitu di Hotel Mulia, 

Hotel Crown dan Hotel Grand Mulia;-------------------------------------------- 

19.10.5. Bahwa dalam pertemuan pertama, seseorang yang mengaku kerabat 

Gubernur Riau tersebut menyatakan ingin menggunakan Saksi XVI untuk 

mengikuti tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak 

(multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau, 

namun Saksi XVI menolak;------------------------------------------------------- 

19.10.6. Bahwa dalam pertemuan kedua, orang yang mengaku kerabat Gubernur 

Riau menginformasikan kepada Saksi XVI bahwa tidak akan lulus 

prakualifikasi, dan orang tersebut kembali menawarkan apakah Saksi XVI 

mau ditolong untuk dapat lulus prakualifikasi, namun Saksi XVI kembali 

menolak ajakan tersebut;----------------------------------------------------------- 

19.10.7. Bahwa komunikasi selanjutnya antara Saksi XVI dengan orang yang 

mengaku kerabat Gubernur Riau terjadi melalui telepon. Pada saat itu 

Saksi XVI hanya menanyakan mengapa tidak lulus prakualifikasi. Orang 

yang mengaku kerabat Gubernur Riau tersebut menyatakan belum 

menghubungi Panitia;-------------------------------------------------------------- 

19.10.8. Bahwa Saksi XVI juga pernah dihubungi oleh seseorang yang bernama 

Nonik yang mengaku sebagai kuasa perusahaan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama;----------------------------------------------------------------- 

19.11. Bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2005, Saksi XVII yang identitas 

lengkapnya ada pada Majelis Komis memberikan keterangan yang pada pokoknya 

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

19.11.1. Bahwa Saksi XVII pernah menerima pemberitahuan melalui telepon dari 

Panitia mengenai pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 2004 menjadi tanggal 1 November 

2004;---------------------------------------------------------------------------------- 

19.11.2. Bahwa Saksi XVII mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 

1 November 2004;------------------------------------------------------------------ 

19.11.3. Bahwa Saksi XVII menyatakan tidak pernah mendapat surat 

pemberitahuan secara resmi dari Panitia perihal pengumuman hasil 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 

19.11.4. Bahwa Saksi XVII mengajukan sanggahan kepada Panitia untuk 

menanyakan mengapa tidak lulus prakualifikasi. Namun sanggahan ini 

belum pernah mendapat balasan dari Panitia;----------------------------------- 
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19.12. Bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 9 Agustus 2005, Terlapor VIII memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--------------------------------- 

19.12.1. Bahwa menurut Terlapor VIII, tidak jelas siapa yang memulai keinginan 

melakukan JO antara Terlapor VIII dengan Terlapor IX karena pada saat 

pertemuan hanya pembicaraan mengenai tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau;------------------------------------------------ 

19.12.2. Bahwa pada pembicaraan-pembicaraan awal, pihak Terlapor IX pernah 

mengajukan usul untuk menjadi lead firm, dan usul ini diterima oleh 

pihak Terlapor VIII;---------------------------------------------------------------- 

19.12.3. Bahwa setelah kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.12.2. 

di atas tercapai, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 dibuat surat 

perjanjian kerjasama operasi;------------------------------------------------------ 

19.12.4. Bahwa setelah melihat dokumen prakualifikasi, apabila yang menjadi lead 

firm adalah Terlapor IX, maka disadari Sisa Kemampuan Keuangan 

(SKK) Terlapor IX tidak memnuhi syarat, oleh sebab itu disepakati 

kembali dibuat perjanjian baru dengan lead firm adalah Terlapor VIII;----- 

19.12.5. Bahwa berdasarkan absensi pengembalian dokumen prakualifikasi yang 

diperlihatkan kepada Terlapor VIII dimana dalam absen tersebut tertulis 

Terlapor IX - Terlapor VIII, menurut Terlapor VIII hal ini karena 

kesalahan Sri Wulan sebab Sri Wulan adalah staff Terlapor IX sehingga 

menulis perusahaannya terlebih dahulu;----------------------------------------- 

19.12.6. Bahwa meskipun dalam pengumuman hasil prakualifikasi tertulis 

Terlapor IX - Terlapor VIII, namun Terlapor VIII tidak melakukan 

sanggahan kepada Panitia karena tidak merasa dirugikan;------------------ 

19.12.7. Bahwa setelah pengumuman hasil prakualifikasi, Terlapor VIII 

membuat perjanjian baru dengan Terlapor IX yang menempatkan 

Terlapor IX sebagai lead firm;-------------------------------------------------- 

19.12.8. Bahwa Terlapor VIII memasukkan dokumen penawaran harga pada 

tanggal 7 Desember 2004;------------------------------------------------------- 

19.13. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Agustus 2005, Terlapor X 

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.----------------- 

19.13.1. Bahwa adendum prakualifikasi diterbitkan karena ada ketentuan dalam 

dokumen prakualifikasi yaitu mengenai penilaian Sisa Kemampuan 

Keuangan 0,2 (nol koma dua) tidak sesuai dengan Kepmen 257/2005 
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sehingga dengan adendum tersebut penilaian Sisa Kemampuan Keuangan 

diganti menjadi 0,8 (nol koma delapan);----------------------------------------- 

19.13.2. Bahwa adendum dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2004 menjelang tanggal 

penutupan pengembalian dokumen prakualifikasi karena Panitia baru 

mengetahui kesalahan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.13.1 di atas 

pada tanggal 24 Oktober 2004;---------------------------------------------------- 

19.13.3. Bahwa dalam adendum prakualifikasi, panitia hanya mengubah metode 

evaluasi Sisa Kemampuan Keuangan sehingga menurut Terlapor X 

peserta tidak perlu melakukan perubahan dokumen prakualifikasi;--------- 

19.13.4. Bahwa pengunduran pengembalian dokumen prakualifikasi menjadi 

tanggal 1 November 2004 karena Panitia memberikan peluang kepada 

peserta untuk dapat menyesuaikan dokumen prakualifikasinya dengan 

adendum prakualifikasi yang diterbitkan oleh Panitia;------------------------ 

19.13.5. Bahwa Panitia tidak mengumumkan hasil prakualifikasi tanggal 8 

November 2004 sebagaimana ketentuan dalam dokumen adendum 

prakualifikasi karena pada saat itu Panitia belum siap;------------------------ 

19.13.6. Bahwa Panitia tidak pernah memberitahukan kepada peserta perihal 

pengunduran waktu pengumuman hasil prakualifikasi;----------------------- 

19.13.7. Bahwa Panitia mengumumkan hasil prakualifikasi pada tanggal 13 

November 2004 yaitu sehari sebelum Hari raya Idul Fitri karena pada 

tanggal tersebut Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

belum libur;-------------------------------------------------------------------------- 

19.13.8. Bahwa Panitia menetapkan masa sanggah atas hasil pengumuman 

prakualifikasi tanggal 17 - 25 November 2004. atas hal ini, Terlapor 

mengaku Panitia salah menghitung waktu masa sanggah karena dalam 

dokumen prakualifikasi ditetapkan masa sanggah adalah 5 (lima) hari;---- 

19.13.9. Bahwa Panitia tidak memberitahukan hasil prakualifikasi kepada peserta 

karena jumlah peserta prakualifikasi banyak dan tidak ada ketentuan yang 

mengharuskan Panitia memberitahu secara tertulis hasil prakualifikasi 

kepada peserta;---------------------------------------------------------------------- 

19.13.10.Bahwa berkaitan dengan pengumuman hasil prakualifikasi yang dalam 

pengumuman tersebut tertulis Terlapor IX - Terlapor VIII, menurut 

Terlapor X, hal ini karena ada kesalahan ketik;--------------------------------- 

19.13.11.Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2004, peserta yang diundang oleh 

Panitia untuk melakukan klarifikasi penawaran harga datang, meskipun 

ada yang diwakili oleh Kepala Cabang;------------------------------------------ 
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19.13.12. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 malam hari, Panitia telah 

membuat surat usulan penetapan pemenang lelang. Pagi harinya tanggal 

9 Desember 2004 surat tersebut dititipkan kepada Ajudan Gubernur 

Riau;-------------------------------------------------------------------------------- 

19.13.13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Gubernur Riau menetapkan 

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

19.13.14. Bahwa pengumuman hasil tender diumumkan di Papan Pengumuman 

pada tanggal 9 Desember 2004;------------------------------------------------- 

20. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Terlapor dan saksi telah 

dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang 

bersangkutan;------------------------------------------------------------------------------------------ 

21. Menimbang bahwa terhadap perkara ini, investigator telah menyusun Kesimpulan 

Investigator dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan Para Terlapor yang pada 

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

A. DUDUK PERKARA-------------------------------------------------------------------------- 

1. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan usaha (selanjutnya di sebut “Komisi”) 

telah membentuk Tim Monitoring guna melakukan pendalaman lebih lanjut 

terhadap informasi mengenai adanya dugaan persekongkolan dalam tender 

program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004;--------------------- 

2. Bahwa setelah melakukan monitoring, tim monitoring memperoleh informasi-

informasi yang memperkuat adanya dugaan persekongkolan sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1 di atas sebagai berikut:--------------------------------------- 

a. Pengumuman hasil prakualikasi dilaksanakan Panitia pada tanggal 13 

Nopember 2004 dan masa sanggah ditetapkan Panitia dari tanggal 13 -  24 

Nopember 2004 (12 hari).  Kenyataannya peserta tender hanya mempunyai 

waktu selama 4 hari untuk melakukan sanggahan, karena adanya hari libur 

nasional yang ditetapkan pemerintah dari tanggal 14 - 21 Nopember 2004.   

Hal ini bertentangan dengan jadwal  yang ditetapkan oleh Terlapor X dalam 

dokumen prakualifikasi dan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, point k 

tentang Sanggahan Peserta Tender dan Pengaduan Masyarakat yang 

menyatakan bahwa peserta tender yang berkeberatan atas penetapan hasil 

tender diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, 

selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.- 

b. Perubahan jadwal pengumuman hasil prakualifikasi tidak disampaikan 

Panitia kepada semua peserta tender, sehingga banyak peserta yang tidak 
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mengetahui hasil prakualifikasi dan pengumuman hanya ditempel dipapan 

pengumuman kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi 

Riau.------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Diduga terjadi pengaturan untuk meluluskan PT.Anisa Putri Ragil JO 

PT.Modern Widya Technical  dalam tahap prakualifikasi dalam bentuk:----- 

• Ada ketidakjelasan penilaian yang dilakukan oleh Panitia terhadap 

dokumen prakualifikasi PT. Anisa Putri Ragil JO PT. Modern Widya 

Technical.  Informasi yang diperoleh Tim Monitoring, lead firm dalam 

JO antara PT Anisa Putri ragil dengan PT Modern Widya Technical 

adalah PT. Anisa Putri Ragil. Sedangkan dalam dokumen prakualifikasi 

yang menjadi lead firm adalah PT.Modern Widya Technical.-------------  

• Nilai Proyek Tertinggi yang dijadikan dasar oleh Panitia untuk 

melakukan penilaian Kemampuan Dasar (KD) PT. Anisa Putri Ragil JO 

PT.Modern Widya Technical berbeda dengan data 3 proyek dengan 

nilai tertinggi yang ada dalam dokumen prakualifikasi PT.Anisa Putri 

Ragil JO PT.Modern Widya Technical.---------------------------------------  

d. Diduga terjadi pengaturan oleh Panitia untuk meluluskan PT.Harap Panjang 

dalam tahap prakualifikasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim 

Monitoring dari PT.Caltex Pacific Indonesia dan dokumen prakualifikasi, 

seharusnya PT.Harap Panjang tidak lulus tahap prakualifikasi karena pada 

saat prakualifikasi dilaksanakan, PT Harap Panjang belum menyelesaikan 

secara penuh kontrak kerja proyek Critical Road Phase II dengan PT 

Caltex Pacific Indonesia. Hal ini menyalahi ketentuan prakualifikasi Bab C 

6.6.3 menyebutkan bahwa pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah 

pengalaman pekerjaan untuk sub bidang/bidang pekerjaan yang sesuai yang 

disertai dengan bukti penyelesaian/Berita Acara serah terima akhir 

pekerjaan, disertai copy pelunasan pajak kontrak tersebut.---------------------- 

e. Ada 6 (enam) perusahaan konstruksi BUMN yang lulus tahap prakualifikasi 

dan mengikuti penawaran harga. Semua perusahaan BUMN tersebut 

memenangkan paket proyek, bahkan PT. Pembangunan Perumahan 

memenangkan 2 (dua) paket pekerjaan.-------------------------------------------- 

f. Harga penawaran yang diajukan oleh peserta dalam tahap penawaran 

menunjukkan indikasi pengaturan karena semuanya berada dalam kisaran 

yang sama yaitu 97% - 104% dari Owner Estimate.----------------------------- 

3. Bahwa atas dasar hasil monitoring, maka selanjutnya Komisi menetapkan 

untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perkara dugaan persekongkolan dalam 
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tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004.-------------  

 

B.  DUGAAN PELANGGARAN;------------------------------------------------------------------ 

Bahwa pelaksanaan tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi 

years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 diduga 

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

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

 

C.  PIHAK TERLAPOR;---------------------------------------------------------------------------- 

Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai 

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

1. PT WASKITA KARYA (Persero) yang berlamat Kantor di Jl.Biru Laut X 

Kav. 10, Cawang Jakarta 13340, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;-------- 

2. PT. HUTAMA KARYA (Persero), beralamat  kantor di Jln.Letjend. MT 

Haryono, Kav. 8 Cawang, Jakarta Timur 13340, selanjutnya disebut sebagai 

Terlapor II;-------------------------------------------------------------------------------- 

3. PT. WIJAYA KARYA (Persero), beralamat kantor di  Gedung Wika, Jl. 

Letjend. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340, selanjutnya disebut sebagai 

Terlapor III;------------------------------------------------------------------------------- 

4. PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero), beralamat kantor di Plaza 

PP, Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760, selanjutnya 

disebut sebagai Terlapor IV;------------------------------------------------------------ 

5. PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, beralamat kantor di Jl Raya Pasar Minggu 

Km 18 Jakarta 12310 selanjutnya disebut sebagai Terlapor V;-------------------- 

6. PT. ISTAKA KARYA (Persero) Tbk, beralamat kantor di  Jln. Iskandarsyah 

Raya No. 66 selanjutnya disebut sebagai Terlapor VI;------------------------------ 

7. PT. HARAP PANJANG, beralamat kantor di Jl. MT Haryono Nomor 28 

Tanjung Pinang, Riau selanjutnya disebut sebagai Terlapor VII;----------------- 

8. PT. MODERN WIDYA TECHNICAL, beralamat kantor Pusat di  Jl. Sam 

Ratulangi 126, Ambon, selanjutnya disebut sebagai Terlapor VIII;-------------- 

9. PT. ANISA PUTRI RAGIL, beralamat kantor di Komplek Cibubur Indah, Jl. 

Lapangan Tembak Blok F No. 16-17 Jakarta Timur, selanjutnya disebut 

sebagai Terlapor IX;--------------------------------------------------------------------- 

10. Ir. S.F. HARIYANTO, KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERMUKIMAN DAN 
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PRASARANA WILAYAH PROPINSI RIAU (BIDANG PRASARANA 

JALAN) PROGRAM MULTI YEARS SUMBER DANA APBD 

PROPINSI RIAU TAHUN 2004, beralamat Kantor di Jl. Riau No. 1 

Pekanbaru 28155, selanjutnya disebut sebagai  Terlapor X;----------------------- 

11. PT. DUTA GRAHA INDAH, beralamat Kantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 

69, Melawai Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terlapor XI;---------- 

 

D. PROSES PEMERIKSAAN------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, telah 

dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak sebagai berikut:-------------------------- 

1. Pemeriksaan terhadap Terlapor I tanggal 21 Februari 2005 dan 12 Juli 2005;---- 

2. Pemeriksaan terhadap Terlapor II tanggal 21 Februari 2005 dan 13 Juli 2005;--- 

3. Pemeriksaan terhadap Terlapor III tanggal 2 Maret 2005 dan 14 Juli 2005;------ 

4. Pemeriksaan terhadap Terlapor IV tanggal 3 Maret 2005 dan 18 Juli 2005;------ 

5. Pemeriksaan terhadap Terlapor V tanggal 7 Maret 2005 dan 20 Juli 2005;------- 

6. Pemeriksaan terhadap Terlapor VI tanggal 9 Maret 2005, 25 Juli 2005;---------- 

7. Pemeriksaan terhadap Terlapor VII tanggal 14 Maret 2005 dan 15 Juli 2005;---- 

8. Pemeriksaan terhadap Terlapor VIII tanggal 16 Maret 2005 dan 9 Agustus 

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

9. Pemeriksaan terhadap Terlapor IX tanggal 18 Maret 2005 dan 22 Juli 2005;----- 

10. Pemeriksaan terhadap Terlapor X tanggal 21 Maret 2005, 7 Juni 2005 dan 10 

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

11. Pemeriksaan terhadap Terlapor XI tanggal 22 Maret 2005 dan 21 Juli 2005;----- 

12. Pemeriksaan terhadap Saksi I tanggal 11 Mei 2005;---------------------------------- 

13. Pemeriksaan terhadap Saksi III tanggal 20 Mei 2005;-------------------------------- 

14. Pemeriksaan terhadap Saksi V tanggal 27 Mei 2005;--------------------------------- 

15. Pemeriksaan terhadap Saksi VI tanggal 2 Juni 2005;--------------------------------- 

16. Pemeriksaan terhadap Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX tanggal 6 Juni 2005;-- 

17. Pemeriksaan terhadap Saksi X dan Saksi XI tanggal 6 Juni 2005;------------------ 

18. Pemeriksaan terhadap Saksi XII tanggal 7 Juni 2005;-------------------------------- 

19. Pemeriksaan terhadap Saksi IV tanggal 7 Juni 2005;--------------------------------- 

20. Pemeriksaan terhadap Saksi XIII tanggal 21 Juni 2005;----------------------------- 

21. Pemeriksaan terhadap Saksi IV tanggal 24 Juni 2005;------------------------------- 

22. Pemeriksaan terhadap Saksi II tanggal 5 Juli 2005;----------------------------------- 

23. Pemeriksaan terhadap Saksi XVI tanggal 8 Agustus 2005;-------------------------- 

24. Pemeriksaan terhadap Saksi XVII tanggal 8 Agustus 2005;------------------------- 
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Bahwa selain pemeriksaan di dalam persidangan, juga dilakukan penyelidikan 

terhadap beberapa pihak yaitu:--------------------------------------------------------------- 

1. PT Bank Pembangunan Daerah Riau;--------------------------------------------------- 

2. Notaris Eddy Sumantri, S.H;------------------------------------------------------------- 

3. Saksi XV;----------------------------------------------------------------------------------- 

4. M. Fauzan;---------------------------------------------------------------------------------- 

 

E. ALAT-ALAT BUKTI;------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa dalam proses pemeriksaan, baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan, 

Pemeriksaan Lanjutan dan melalui proses penyelidikan diperoleh alat-alat bukti 

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

1. Keterangan saksi, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Saksi I, Saksi II, Saksi III, 

Saksi IV, saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Saksi X, Saksi XI, 

saksi XII, Saksi XIII, Saksi XIV, Saksi XV, Saksi XVI, Saksi XVII;-------------- 

2. Sejumlah Surat dan atau dokumen;------------------------------------------------------ 

3. Keterangan para Terlapor: Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I tanggal 21 

Februari 2005 dan 12 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II tanggal 

21 Februari 2005 dan 13 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III 

tanggal 2 Maret 2005 dan 14 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV 

tanggal 3 Maret 2005 dan 18 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V 

tanggal 7 Maret 2005 dan 20 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VI 

tanggal 9 Maret 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII tanggal 14 Maret 

2005 dan 15 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VIII tanggal 16 

Maret 2005 dan 9 Agustus 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IX tanggal 

18 Maret 2005 dan 22 Juli 2005, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor X tanggal 

21 Maret 2005, 7 Juni 2005 dan 10 Agustus 2005, Berita Acara Pemeriksaan 

Terlapor XI tanggal 22 Maret 2005 dan 21 Juli 2005;-------------------------------- 

 
F. FAKTA-FAKTA;------------------------------------------------------------------------------ 

Berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-

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

1. Identitas---------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Terlapor I--------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor I  adalah suatu badan usaha yang didirikan di Indonesia 

berdasarkan akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat 

dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., berkedudukan di Jakarta 
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dengan kegiatan usaha antara lain adalah berusaha dalam lapangan 

perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan dan 

melaksanakan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha-

usaha tersebut;--------------------------------------------------------------------- 

1.2.  Terlapor II-------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor II adalah suatu Badan usaha yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 15 Maret 1973 yang 

dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H. berkedudukan di Jakarta 

dengan kegiatan usaha antara lain adalah berusaha dalam lapangan 

perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, 

pelaksanaan pengawasan bangunan dan melakukan segala tindakan 

yang ada hubungannya dengan usaha tersebut;------------------------------- 

1.3. Terlapor III------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor III  adalah  suatu Badan usaha yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan Akta Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972 

yang dibuat dihadapan Notaris Dian Paramita Tamzil, S.H., 

berkedudukan di  Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain adalah 

melakukan pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, 

pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pengawasan, pelaksanaan dan 

pemberian nasehat-nasehat atas pekerjaan-pekerjaan bangunan-

bangunan sipil dan instalasi listrik;--------------------------------------------- 

1.4. Terlapor IV------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor IV adalah suatu Badan usaha yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan Akta Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 yang 

dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., berkedudukan di 

Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain adalah berusaha dalam 

lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan 

bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala 

tindakan yang ada hubungannya dengan usaha tersebut;-------------------- 

1.5. Terlapor V------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor V adalah suatu badan usaha yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1961 

dalam Bentuk perusahaan Bangunan Negara dengan kegiatan usaha 

adalah lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan 

bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala 

tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut;-- 
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1.6. Terlapor VI------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor VI adalah suatu badan usaha yang didirikan di 

Indonesia yang semula bernama PT Indonesian Consortium of 

Construction Industries dan selanjutnya berdasarkan akta nomor 1 

tanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. 

di ubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) P.T. 

Istaka Karya dan berkedudukan di Jakarta dengan kegiatan usaha antara 

lain adalah kegiatan usaha secara umum dibidang perencanaan, 

pemborongan, pengawasan pelaksanaan dalam arti kata seluas-luasnya 

dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha-

usaha di maksud baik di dalam negeri maupun di luar negeri;------------- 

1.7. Terlapor VII----------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor VII adalah suatu Badan usaha yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 18 Februari 1978 

yang di buat oleh Notaris S.T. Soetanto, S.H., berkedudukan di Tanjung 

Pandan Belitung dengan kegiatan usaha antara lain adalah menjalankan 

usaha pemborongan dalam segala bidang (kontraktor);--------------------- 

1.8. Terlapor VIII---------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor VIII  adalah  suatu Badan usaha yang didirikan di 

Indonesia yang semula bernama PT Equator, berdasarkan akta Nomor 

10 tanggal 10 Maret 1979 yang dibuat dihadapan Notaris Johanna Maria 

de Fretes Tumbeleka, S.H., berkedudukan di Ambon dengan kegiatan 

usaha antara lain adalah bergerak dalam bidang pemborongan tehnik 

sipil;--------------------------------------------------------------------------------- 

1.9. Terlapor IX------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor IX  adalah  suatu Badan usaha yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan akta Nomor 162 tanggal 7 Agustus 1997 yang 

dibuat dihadapan Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., 

berkedudukan di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain adalah 

menjalankan kegiatan usaha dalam bidang biro bangunan (kontraktor) 

baik sebagai perencana, pelaksana maupun sebagai pemborong untuk 

perumahan, perkantoran, pertokoan, apartemen, kondominium atau 

rumah susun berikut fasilitas-fasilitasnya;------------------------------------- 

1.10. Terlapor X------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor X adalah Ketua Panitia merangkap anggota Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pemukiman 
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Dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) 

Program Multi Years Sumber Dana APBD Propinsi Riau berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau Nomor 161.A/KPTS/2004 tanggal 9 September 2004;---- 

1.11. Terlapor XI------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor XI adalah suatu Badan usaha, yang didirikan di 

Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tanggal 11 Januari 1982 

yang dibuat dihadapan Notaris Maria Lidwina Indriani Soepojo, S.H., 

berkedudukan di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain adalah 

berusaha di bidang biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jembatan, 

jalan, irigasi atau bertindak sebagai kontraktor dari pekerjaan 

pembangunan;--------------------------------------------------------------------- 

2. Kronologis Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Program 

Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Lingkungan Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) tahun 

2004---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. Pembentukan Panitia-------------------------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 9 September 2004, Kepala Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau menerbitkan Surat Keputusan Nomor 

161.A/KPTS/2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) Program multi years Sumber Dana 

APBD Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ir. S.F. 

Hariyanto (Ketua merangkap Anggota), Suyadi, S.T., M.T., (Sekretaris 

merangkap Anggota), Ahmad Ismail, S.T., M.T., (Anggota), Betrizal 

(Anggota), A. Saat, S.T., M.T., (Anggota), Hardisman, B.E., (Anggota), dan 

M. Darius, S.S.T.;----------------------------------------------------------------------- 

2.2. Pengumuman Pelelangan--------------------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004, Terlapor X mengumumkan pelelangan 

dengan metode prakualifikasi program peningkatan/pembangunan jalan 

Propinsi Riau melalui Radio Republik Indonesia Cabang Muda Pekanbaru, 

Harian Bisnis Indonesia dan Riau Pos untuk paket-paket: (a) paket 

pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning, (b) paket 

pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako, (c) paket 

pembangunan jembatan Teluk Mesjid (d) Paket pembangunan jalan Sei Akar 
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- Bagan Jaya, (e) paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok, 

(f) paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, (g) paket 

pembangunan jembatan Perawang, (h) paket pembangunan Jalan  Dalu Dalu - 

Mahato - Sp. Manggala dan (i) paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang 

– Duri;------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3.  Persyaratan Prakualifikasi-------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Terlapor X dalam dokumen 

prakualifikasi, pengembalian dokumen prakualifikasi dilaksanakan pada 

tanggal 28 Oktober 2004 dan pengumuman hasil prakualifikasi dilaksanakan 

pada tanggal 4 November 2004 dengan masa sanggah 5 (lima) hari;------------ 

Bahwa persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi jasa pemborongan dalam 

program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau antara lain adalah memiliki 

kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan dimana harus memenuhi 

KD = 2 (dua) Npt, (KD : Kemampuan Dasar, Npt : Nilai pengalaman 

tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yangs sesuai untuk bukan usaha kecil 

dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dan melampirkan fotocopy 

pelunasan pembayaran pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta fotocopy laporan 

bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 

(tiga) bulan yang lalu (bulan Juni, Juli, Agustus 2004);---------------------------- 

2.4. Adendum Prakualifikasi---------------------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004, Terlapor X menerbitkan adendum 

dokumen prakualifikasi untuk semua paket proyek;-------------------------------- 

Bahwa hal-hal yang diubah dalam adendum dokumen prakualifikasi 

diantaranya adalah:---------------------------------------------------------------------- 

a. Pengunduran pengembalian dokumen prakualifikasi dari semula tanggal 

28 Oktober 2004 menjadi tanggal 1 November 2004 dan pengunduran 

pengumuman hasil prakualifikasi dari yang semula tanggal 4 November 

2004 menjadi tanggal 8 November 2004;------------------------------------- 

b. Perubahan ketentuan penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK):----- 

sebelum diubah------------------------------------------------------------------ 

SKK > X diberi nilai 100%;----------------------------------------------------- 

 0.2 X  <  0.2 diberi nilai 0%;--------------------------------------------------- 

Sesudah diubah------------------------------------------------------------------ 

SKK > 0.8 X diberi nilai 100%;------------------------------------------------ 

SKK < 0.8 X dinyatakan gugur;------------------------------------------------ 
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2.5. Peserta prakualifikasi------------------------------------------------------------------- 

Bahwa jumlah peserta prakualifikasi untuk masig-masing paket adalah:--------  

a. Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid sebanyak 29 (dua puluh 

sembilan) perusahaan;------------------------------------------------------------ 

b. Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako 

sebanyak 44 (empat puluh empat) perusahaan;------------------------------- 

c. Paket pembangunan jembatan Perawang sebanyak 30 (tiga puluh) 

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

d. Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung sebanyak 41 

(empat puluh satu) perusahaan;------------------------------------------------- 

e. Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri sebanyak 47 

(empat puluh tujuh) perusahaan;------------------------------------------------ 

f. Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala sebanyak 

46 (empat puluh enam) perusahaan;-------------------------------------------- 

g. Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat  -Sei Pakning sebanyak 

38 (tiga puluh delapan) perusahaan;-------------------------------------------- 

h. Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya sebanyak 40 (empat 

puluh) perusahaan;---------------------------------------------------------------- 

i. Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok sebanyak 36 

(tiga puluh enam) perusahaan;-------------------------------------------------- 

2.6. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi----------------------------------------------------- 

Bahwa kriteria penilaian prakualifikasi antara lain adalah pengalaman 

pekerjaan untuk sub bidang/bidang pekerjaan yang sesuai disertai bukti 

penyelesaian pekerjaan/Berita Acara serah terima akhir pekerjaan disertai 

copy pelunasan pajak kontrak tersebut;----------------------------------------------- 

2.7. Pengumuman Hasil Prakualifikasi---------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 13 November 2004 Terlapor X mengumumkan hasil 

prakualifikasi;---------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa peserta yang lulus prakualifikasi untuk masing-masing paket program 

peningkatan/pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau adalah sebagai berikut:----- 

a. Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning, peserta 

yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama, PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya;- 
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b. Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako, 

peserta yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, 

Terlapor IX JO Terlapor VIII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT Trifa Abadi;- 

c. Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, peserta yang lulus 

prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Perwita Karya;----------------- 

d. Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, peserta yang lulus 

prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama, PT Conblok Intratecno JO PT Maju Bersama Jaya;-------------- 

e. Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok, peserta 

yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama;---------------------------------------------------------------------------- 

f. Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, peserta 

yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Trifa Abadi, PT Perwita Karya, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama;---------------------------------------------------------------------------- 

g. Paket pembangunan jembatan Perawang, peserta yang lulus 

prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Trifa Abadi;-------------------- 

h. Paket pembangunan Jalan  Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala, peserta 

yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya, PT 

Trifa Abadi, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama;----------------------- 

i. Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, peserta yang 

lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya, PT 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama;------------------------------------------- 
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2.8. Sanggahan Peserta Lelang-------------------------------------------------------------- 

Bahwa waktu sanggah yang disediakan oleh Terlapor X adalah 5 (lima) hari 

kerja terhitung sejak tanggal 17 November 2004 sampai dengan tanggal 22 

November 2004;------------------------------------------------------------------------- 

2.9. Pengumuman Hasil Evaluasi Ulang;-------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan sanggahan yang disampaikan oleh peserta prakualifikasi, 

pada tanggal 26 November 2004, Terlapor X mengumumkan hasil evaluasi 

ulang atas pengumuman prakualifikasi yang telah diterbitkan pada tanggal 13 

November 2004;------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa isi pengumuman evaluasi ulang tanggal 26 November 2004 pada 

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

a. Terlapor II yang dalam pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 13 

November 2004 dinyatakan lulus prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, dalam pengumuman 

evaluasi ulang ini dinyatakan tidak ada. Adanya kekeliruan 

pengumuman ini karena salah administrasi;---------------------------------- 

b. Terlapor II JO Terlapor XI yang dalam pengumuman prakualifikasi 

tanggal 13 November 2004 tidak ada, menjadi ada dan lulus 

prakualifikasi untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya;--- 

c. Terlapor VII yang dalam pengumuman prakualifikasi tanggal 13 

November 2004 dinyatakan lulus prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung maka dalam 

pengumuman hasil evaluasi ulang dinyatakan tidak ada;------------------- 

d. Terlapor VII JO PT Trifa Abadi yang dalam pengumuman hasil 

prakualifikasi tanggal 13 November 2004 tidak tercantum, maka dalam 

pengumuman hasil evaluasi ulang dinyatakan lulus untuk paket 

pembangunan jalan Sorek – Teluk Meranti – Guntung;--------------------- 

e. PT Trifa Abadi yang dalam pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 

13 November 2004 dinyatakan lulus untuk paket pembangunan jalan 

Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala, paket pembangunan jembatan 

Perawang, paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. 

Pusako dan paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, maka 

dalam pengumuman hasil evaluasi ulang dinyatakan tidak lulus;---------- 

2.10. Peserta Lelang---------------------------------------------------------------------------- 
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Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Terlapor X mengundang seluruh 

peserta yang lulus prakualifikasi di setiap paket pekerjaan jalan/jembatan 

yang ditenderkan untuk mengikuti tender;------------------------------------------- 

Bahwa peserta tender untuk masing-masing paket adalah sebagai berikut:----- 

a. Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, pesertanya 

adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama dan PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya---------------------------------------------------------------------- 

b. Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako, 

pesertanya adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, 

PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya dan PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama;------------------------------------------------- 

c. Paket pembangunan jalan Dalu Dalu Mahato Sp Manggala, pesertanya 

adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama;--------------------------------------------------------------- 

d. Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya pesertanya 

adalah:Terlapor II JO Terlapor XI, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor 

V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama----------------- 

e. Paket pembangunan jembatan Perawang, pesertanya adalah: Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,Terlapor V dan Terlapor VI;------- 

f. Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok, pesertanya 

adalah:Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan 

PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya;------------------------- 

g. Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning, pesertanya 

adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama 

Jaya dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama;---------------------------- 

h. Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, pesertanya adalah: 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan 

Terlapor VI;----------------------------------------------------------------------- 
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i. Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, pesertanya 

adalah: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama;--------------------------------------------------------------- 

2.11. Rapat Penjelasan------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Rapat Penjelasan kantor dan lapangan dilaksanakan pada tanggal 29 

November 2004;------------------------------------------------------------------------- 

2.12. Adendum Pelelangan------------------------------------------------------------------ 

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2004, Terlapor X menerbitkan adendum 

dokumen pelelangan untuk seluruh paket yang ditenderkan;--------------------- 

Bahwa khusus untuk paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, disamping 

adendum dokumen pelelangan yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2004, 

Terlapor X juga mengeluarkan perubahan adendum tanggal 4 Desember 

2004;--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.13. Pemasukan Dokumen penawaran harga---------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2004, Terlapor X membuat surat 

pemberitahuan kepada peserta tender perihal perubahan jadwal pemasukan 

penawaran pengadaan barang/jasa sumber dana APBD tahun Anggaran 2004 

dari tanggal 6 Desember 2004 menjadi tanggal 7 Desember 2004;-------------- 

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004 para peserta memasukkan dokumen 

penawaran harga;------------------------------------------------------------------------ 

2.14. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga dan Evaluasi Penawaran Harga------ 

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004 dilakukan pembukaan penawaran 

harga untuk 9 (sembilan) proyek yang dilelangkan dalam program 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;------------------------------------------------ 

Bahwa pada saat pembukaan harga, Terlapor X mengumumkan Harga 

Perkiraan Sendiri atau owner’s estimate untuk masing-masing paket;----------- 

Bahwa owner’s estimate, harga-harga pada saat pembukaan penawaran untuk 

masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran dan setelah 

dilakukan koreksi adalah sebagai berikut:-------------------------------------------- 

 
Paket Pembangunan Jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako------------- 

a. owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - 

Sp Pusako adalah Rp 149.999.343.459,00 (seratus empat puluh sembilan 
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milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga 

ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);----------------------------------------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:-------------  

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 149.400.000.000,00 149.400.000.036,88 99,60% 

2 Terlapor II 148.650.699.467,83 148.650.699.467,83 99,10%  

3 Terlapor III 149.050.283.332,70 149.050.283.327,79 99,37% 

4 Terlapor IV 147.794.803.640,00 147.794.803.640,00 98,53%  

5 Terlapor V 148.150.000.054,00 148.510.000.054,90 99,01%  

6 Terlapor VI 149.619.072.242,00 149.619.073.911,45 99,75% 

7 Terlapor VII 148.227.335.679,31 148.227.337.532,17 98,82% 

8 Terlapor IX JO Terlapor VIII 146.540.652.000,00 146.539.853.303,34 97,69% 

9 PT Jaya Konstruksi M. P. 148.102.458.000,00 148.102.459.893,43 98,74% 

10 PT Conblok Infratecno JO 

PT Maju Bersama Jaya 

149.298.190.992,61 149.298.190.992,61 99,53%  

 

c. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan 

penawaran harga, maka Terlapor X menyatakan untuk paket pembangunan 

Jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako seluruh peserta dinyatakan 

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

 
Paket pembangunan jembatan Perawang----------------------------------------------- 

a. Owner’s estimate paket pembangunan jembatan Perawang adalah Rp 

164.651.236.467,00 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh 

satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------- 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 164.983.000.000,00 164.985.028.775,98 100,20%

2 Terlapor II 163.785.191.000,00 163.783.064.699,79 99,47% 
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3 Terlapor III 164.287.275.346,04 162.109.894.888,37 98,46% 

4 Terlapor IV 161.972.407.000,00 161.972.440.754,92 98,37% 

5 Terlapor V 188.987.008.410,00 164.150.490.265,60 99,70% 

6 Terlapor VI 164.701.017.463,00 165.288.075.642,22 100,39%

 

c. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga, 

Terlapor X menyatakan Terlapor I dan Terlapor VI gugur karena tidak 

memenuhi persyaratan harga;------------------------------------------------------------ 

 
Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri------------------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Sp Kumu - Sontang - Duri 

adalah sebesar Rp 151.608.743.654,00 (seratus lima puluh satu milyar enam 

ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh 

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

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------- 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 149.750.000.000,00 149.750.000.256,40 98,77% 

2 Terlapor II 150.230.059.055,95 150.230.059.055,95 99,09% 

3 Terlapor III 151.599.993.262,72 151.599.993.262,72 99,99% 

4 Terlapor IV 151.676.759.861,00 151.676.759.861,00 100,04%

5 Terlapor V 150.110.026.079,00 150.110.026.079,20 99,01% 

6 Terlapor VI 149.138.839.223,90 149.138.839.223,90 98,37% 

7 Terlapor VII 152.110.000.000,06 152.109.991.489,79 100,33%

8 Terlapor IX JO 

Terlapor VIII  

151.580.000.000,00 149.075.564.083,00 98,33% 

9 PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama 

149.188.081.570,00 149.188.081.857,89 98,40% 

10 PT Conblok Infratecno 

JO PT Maju Bersama 

Jaya 

150.873.908.625,77 150.873.914.242,37 99,52% 

 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, Terlapor X menilai harga penawaran 

Terlapor VIII JO Terlapor IX adalah sebesar Rp 203.355.932.130,38 (dua ratus 
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tiga milyar tiga ratus ima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu 

seratus tiga puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau 134,13% dari 

owner’s estimate meskipun seharusnya nilai penawaran harga Terlapor VIII JO 

Terlapor IX sebesar  Rp 149.075.564.083,00 (seratus empat puluh sembilan 

milyar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan puluh 

tiga rupiah) atau 98,33% dari owner’s estimate;--------------------------------------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga, 

Terlapor IV, Terlapor VII dan Terlapor VIII JO Terlapor IX dinyatakan gugur 

karena tidak memenuhi persyaratan evaluasi harga;---------------------------------- 

 
Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid------------------------------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid adalah 

sebesar Rp 189.993.113.701,37 (seratus delapan puluh sembilan milyar 

sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus satu 

rupiah koma tiga puluh tujuh sen);------------------------------------------------------ 

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------- 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 187.734.083.000,00 187.734.083.803.20 98,81% 

2 Terlapor II 189.451.000.000,00 189.451.000.000,90 99,71% 

3 Terlapor III 188.500.916.164,00 188.500.916.164,00 99,21% 

4 Terlapor IV 189.722.670.464,00 189.722.670.463,70 99,86% 

5 Terlapor V 188.987.008.410,00 188.987.008.410,33 99,47% 

6 Terlapor VI 189.217.921.632,00 181.739.029.030,90 95,66% 
 

c. Meskipun hasil koreksi aritmetik nilai penawaran Terlapor VI adalah sebesar 

Rp 181.739.029.030,90 (seratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga 

puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah koma sembilan 

puluh sen), namun Terlapor X menetapkan nilai penawaran Terlapor VI adalah 

Rp 189.217.921.632,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh 

belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua 

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

d. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga 

seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat;----------------------------------------- 
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Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala. 

a. Owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala adalah Rp 150.839.832.104,00 (seratus lima puluh milyar delapan 

ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat 

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

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------- 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran Setelah 

Koreksi Aritmetik 

(Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 148.802.700.00,00 148.795.954.384,30 98,65% 

2 Terlapor II 148.728.155.453,46 148.728.155.453,46 98,60% 

3 Terlapor III 148.525.028.114,50 148.525.028.116,73 98,47% 

4 Terlapor IV 148.124.260.757,00 148.124.260.757,00 98,20% 

5 Terlapor V 147.808.153.179,00 147.789.157.307,00 97,98% 

6 Terlapor VI 148.519.238.190,00 148.519.260.806,73 98,46% 

7 Terlapor VII 148.646.663.726,80 148.646.663.726,79 98,55% 

8 Terlapor IX JO Terlapor 

VIII  

150.742.854.000,00 150.742.852.551,87 99,94% 

9 PT Jaya Konstruksi M. P. 149.325.093.913,00 149.325.094.244,79 99,00% 

10 PT Conblok Infratecno 

JO PT Maju Bersama 

Jaya 

149.195.419.361,89 149.195.419.361,89 98,91% 

 

c. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga, 

seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat;----------------------------------------- 

 

Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya------------------------------------ 

a. Owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

adalah Rp 193.999.147.113,35 (seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga 

belas rupiah koma tiga puluh lima sen);------------------------------------------------ 

b. Pada saat dilakukan pembukaan penawaran harga, Jaminan penawaran asli PT 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak ada. Sampai batas waktu yang 

ditentukan yaitu sore hari, jaminan penawaran asli dari PT Jaya Konstruksi 
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Manggala Pratama tidak dapat ditunjukkan kepada Terlapor X, oleh sebab itu 

dokumen penawaran harga PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dinyatakan 

tidak lengkap;------------------------------------------------------------------------------- 

c. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------ 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 198.810.000.000,00 192.636.107.286,32 99,30% 

2 Terlapor II JO Terlapor XI  191.600.600.600,60 191.600.600.600,94 98,76% 

3 Terlapor III 193.660.171.131,75 155.398.364.031,85 80,10% 

4 Terlapor IV 193.293.604.391,00 202.153.837.311,98 104,20%

5 Terlapor V 192.200.171.602,00 192.544.441.528,24 99,25% 

6 Terlapor VI 194.238.466.330,00 194.238.466.330,04 100,12%

7 Terlapor VII 193.152.012.038,99 193.152.012.091,57 99,56% 

8 PT Conblok Infratecno JO 

PT Maju Bersama Jaya 

193.617.822.527,05 193.619.616.624,85 99,80% 

 

d. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga, 

Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI dinyatakan gugur. Terlapor III 

dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat teknis sehingga harga 

penawarannya tidak diperhitungkan, sedangkan Terlapor IV dan VI dinyatakan 

gugur karena tidak memenuhi syarat harga;------------------------------------------- 

 
Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning;---------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei 

Pakning adalah sebesar Rp 239.998.669.800,00 (dua ratus tiga puluh sembilan 

milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh 

sembilan ribu delapan ratus rupiah);---------------------------------------------------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------- 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 239.100.000.000,00 239.100.007.583,49 99,63% 
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2 Terlapor II  239.700.662.861,66 239.700.662.861,66 99,88% 

3 Terlapor III 238.596.795.643,83 238.596.795.643,83 99,42% 

4 Terlapor IV 239.623.289.048,00 241.124.789.048,00 100,47%

5 Terlapor V 238.900.002.119,00 238.900.002.119,90 99,54% 

6 Terlapor VI 239.866.280.000,00 239.866.277.678,63 99,94% 

7 Terlapor VII 235.864.761.111,78 235.864.761.111,78 98,28% 

8 PT Conblok Infratecno JO 

PT Maju Bersama Jaya 

239.204.153.198,56 239.204.153.198,56 99,67% 

9 PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama 

236.577.836.000,00 236.577.837.295,33 98,57% 

 

c. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga, 

Terlapor IV dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat harga;--------------- 

 
Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok----------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala 

Enok adalah sebesar Rp 211.227.971.058,17 (dua ratus sebelas milyar dua ratus 

dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh delapan 

rupiah koma tujuh belas sen);------------------------------------------------------------ 

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------ 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 210.999.066.000,00 210.999.066.764,61 99,89% 

2 Terlapor II  210.974.526.341,78 210.974.526.341,78 99,88% 

3 Terlapor III 209.179.128.967,71 209.191.026.904,33 99,04% 

4 Terlapor IV 208.038.352.000,00 208.038.352.280,74 98,49% 

5 Terlapor V 210.721.784.338,00 210.721.784.338,62 99,76% 

6 Terlapor VI 211.988.538.138,60 211.988.538.138,60 100,36%

7 Terlapor VII 216.550.001.008,90 216.550.026.055,17 102,52%

8 PT Conblok Infratecno 

JO PT Maju Bersama Jaya 

219.567.144.446,05 219.497.010.646,05 103,95%

9 PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama 

220.881.416.046,00 220.882.558.234,07 104,57%
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c. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan harga, 

Terlapor VI, Terlapor VII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya 

dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dintakan gugur karena tidak 

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

 
Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung----------------------- 

a. Bahwa owner’s estimate untuk paket pembangunan jalan Sorek – Teluk 

Meranti – Guntung  sebesar Rp183.259.898.633,22 (seratus delapan puluh tiga 

milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan 

ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua puluh dua sen);------------------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta pada saat pembukaan penawaran 

harga dan setelah dilakukan koreksi aritmetik adalah sebagai berikut:------------- 

No Terlapor 
Penawaran Awal 

(Rp) 

Penawaran 

Setelah Koreksi 

Aritmetik (Rp) 

% dari 

OE 

1 Terlapor I 182.300.000.000,00 182.300.004.840,76 99,48% 

2 Terlapor II  183.000.156.033,27 183.000.156.033,26 99,86% 

3 Terlapor III 180.132.703.875,00 180.132.703.875,28 98,29% 

4 Terlapor IV 182.276.581.179,00 182.276.581.179,00 99,46% 

5 Terlapor V 182.700.111.957,00 182.700.111.957,77 99,69% 

6 Terlapor VI 182.400.280.000,00 182.400.277.554,18 99,53% 

7 Terlapor IX – Terlapor 

VIII JO 

182.915.107.000,00 127.415.816.409,27 69,53% 

8 PT Conblok Infratecno JO 

PT Maju Bersama Jaya 

182.954.511.399,00 182.954.511.399,00 99,83% 

9 PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama 

180.511.100.159,63 180.511.075.496,70 98,50% 

 

c. Harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VII setelah koreksi aritmetik 

ditetapkan Terlapor X sebesar Rp 182.915.107.539,60 (seratus delapan 

puluh dua milyar sembilan ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima 

ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen) atau 99,81% dari 

owner’s estimate meskipun dari hasil penjumlahan seharusnya sebesar Rp 

127.415.816.409,27 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus lima 

belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus sembilan rupiah 

koma dua puluh tujuh sen) atau 69,53% dari owner’s estimate;-------------- 
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d. Untuk paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, 

Terlapor VII yang lulus prakualifikasi atas nama Terlapor VII JO PT 

Trifa Abadi memasukkan dokumen prakualifikasi hanya atas nama 

Terlapor VII;------------------------------------------------------------------------- 

e. Setelah dilakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi, teknis dan 

harga, Terlapor VII JO PT Trifa Abadi dinyatakan gugur karena tidak 

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

2.15. Klarifikasi Penawaran Harga----------------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004, Terlapor X mengirimkan surat 

undangan klarifikasi penawaran harga kepada Terlapor I, Terlapor II JO 

Terlapor XI, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, 

Terlapor IX JO Terlapor VIII;--------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam surat undangan klarifikasi penawaran harga, Terlapor X 

meminta kepada Direktur Utama setiap perusahaan yang diundang untuk 

hadir pada tanggal 8 Desember 2004 guna melakukan klarifikasi terhadap 

penawaran mereka;---------------------------------------------------------------------- 

2.16. Penentuan Pemenang-------------------------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Terlapor X mengirimkan Surat 

kepada Gubernur Riau yang pada pokoknya berisi usulan penetapan 

pemenang pelelangan untuk setiap paket yang dilelangkan dalam program 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;------------------------------------------------ 

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Gubernur Riau menetapkan 

pemenang tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi 

years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;------------- 

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Terlapor X mengumumkan pemenang 

pelelangan program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) 

di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;---------------------- 

Bahwa pemenang pelelangan untuk masing-masing paket program 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau adalah sebagai berikut:-------------------- 

a. Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako 

pemenangnya adalah Terlapor IX JO Terlapor VIII;--------------------------- 

b. Paket pembangunan jembatan Perawang, pemenangnya adalah Terlapor 

IV;------------------------------------------------------------------------------------- 
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c. Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, pemenangnya 

adalah Terlapor VI;----------------------------------------------------------------- 

d. Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, pemenangnya adalah 

Terlapor I;---------------------------------------------------------------------------- 

e. Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala, 

pemenangnya adalah Terlapor V;------------------------------------------------- 

f. Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya pemenangnya adalah 

Terlapor II JO Terlapor XI;-------------------------------------------------------- 

g. Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning 

pemenangnya adalah Terlapor VII;----------------------------------------------- 

h. Paket pembangunan jalan Bagan Jaya – Enok – Kuala Enok 

pemenangnya adalah Terlapor IV;------------------------------------------------ 

i. Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung pemenangnya 

adalah Terlapor III;----------------------------------------------------------------- 

2.17. Penunjukan Pemenang dan Penandatanganan kontrak----------------------------- 

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004, Kepala Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau mengeluarkan penetapan pemenang untuk 

setiap paket pekerjaan;------------------------------------------------------------------ 

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004, masing-masing pemenang untuk 

setiap paket menandatangani kontrak kerja;----------------------------------------- 

3. Perilaku para Terlapor dalam kaitannya dengan tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Propinsi Riau, yaitu sebagai berikut---------------------------------------------- 

3.1. Terlapor I-------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor I mengembalikan dokumen prakualifikasi pada tanggal 1 

November 2004 karena adanya adendum prakualifikasi yang dikeluarkan 

oleh Terlapor X pada tanggal 25 Oktober 2004;------------------------------------ 

3.2. Terlapor II dan Terlapor XI------------------------------------------------------------ 

Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II dipersiapkan tertanggal 27 

Oktober 2004 dan ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor II;------------- 

Bahwa setelah pengumuman prakualifikasi tanggal 18 Oktober 2004, salah 

seorang staf Terlapor II dihubungi oleh staf Terlapor XI untuk melakukan 

penjajakan kerjasama operasi dalam tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Propinsi Riau tahun 2004. Pada saat itu hanya dibicarakan untuk 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya;---------------------------------- 
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Bahwa meskipun Terlapor II lebih mengenal daerah Sei Akar - Bagan Jaya 

dibandingkan daerah-daerah lain yang akan dilalui dalam pembangunan jalan, 

Terlapor II menerima ajakan Terlapor XI untuk melakukan kerjasama operasi 

dengan Terlapor XI untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

dengan alasan untuk menambah kompetensi Terlapor II. Sedangkan alasan 

Terlapor XI mengajak kerjasama operasi dengan Terlapor II adalah karena 

kemampuan dasar (KD) Terlapor XI tidak mencukupi untuk mengikuti tender 

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

Bahwa pembicaraan untuk melakukan kerjasama antara Terlapor II dengan 

Terlapor XI dilakukan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2004 yaitu saat 

ditandatanganinya perjanjian kerjasama operasi antara Terlapor II dengan 

Terlapor XI;------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 29 

Oktober 2004 di Jakarta, selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut di bawa ke 

Pekanbaru untuk selanjutnya pada tanggal 1 November 2004 di bawa ke 

Notaris Eddy Sumantri, S.H;----------------------------------------------------------- 

Bahwa setetalah ditandatanganinya perjanjian kerjasama operasi antara 

Terlapor II dengan Terlapor XI, Terlapor XI mempersiapkan dokumen 

prakualifikasi tertanggal 1 November 2004;----------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 1 November 2004, Terlapor II dan Terlapor XI 

mengembalikan dokumen prakualifikasi untuk paket pembangunan jalan Sei 

Akar - Bagan Jaya kepada Panitia;---------------------------------------------------- 

Bahwa dalam pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 13 November 2004, 

Terlapor II lulus untuk semua paket yang ditenderkan, sedangkan Terlapor XI 

tidak lulus prakualifikasi untuk semua paket yang diikuti termasuk untuk 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya karena dalam pengumuman 

hasil prakualifikasi tanggal 13 November 2004 untuk paket pembangunan 

jalan Sei Akar - Bagan Jaya tertulis Terlapor II yang lulus prakualifikasi. 

setelah Terlapor XI melihat pengumuman tersebut, Terlapor XI meminta 

kepada Terlapor II untuk mengajukan surat permohonan revisi pengumuman 

hasil prakualifikasi kepada Panitia;--------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan permintaan Terlapor II, pada tanggal 24 Oktober 2004, 

atas nama Terlapor II JO Terlapor XI, Terlapor II mengirimkan surat kepada 

Panitia perihal permohonan revisi pengumuman hasil prakualifikasi;----------- 
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Bahwa setelah diajukan permohonan revisi, dalam pengumuman hasil 

prakualifikasi ulang tanggal 26 November 2004 untuk paket pembangunan 

jalan Sei Akar Bagan Jaya, yang lulus prakualifikasi adalah Terlapor II JO 

Terlapor XI;------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor II JO Terlapor XI untuk 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya yang dihubungkan dengan 

harga penawaran Terlapor II dan atau Terlapor lain untuk paket-paket 

pekerjaan pembangunan jalan yang lain, ditemukan hal-hal sebagai berikut:--- 

a. Harga penawaran Terlapor II JO Terlapor XI tidak dapat dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor III karena Terlapor III dinyatakan 

gugur yang disebabkan tidak memenuhi syarat teknis sehingga harga 

penawarannya tidak diperhitungkan oleh Panitia;---------------------------- 

b. Untuk pekerjaan drainase, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 27,16% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VII.  sedangkan dalam 

Paket Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning yang 

dimenangkan oleh Terlapor VII, harga penawaran Terlapor VII lebih  

rendah sebesar 31,51% dari Terlapor II;--------------------------------------- 

c. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 71,42%  

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VII, sedangkan dalam 

Paket Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning yang 

dimenangkan oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VII  lebih  

rendah sebesar 23,04% dari Terlapor II;-------------------------------------- 

d. Untuk pekerjaan aspal, dalam Paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 28.96% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor IV, sedangkan dalam 

paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok yang 

dimenangkan oleh Terlapor IV, harga penawaran Terlapor IV lebih  

rendah sebesar 10.92% dari Terlapor II;-------------------------------------- 

e. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II lebih rendah sebesar 38,78% dibandingkan 
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dengan harga penawaran Terlapor IV, sedangkan dalam Paket 

pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok yang dimenangkan 

oleh Terlapor IV, harga penawaran Terlapor IV lebih  rendah sebesar 

188,59% dari Terlapor II;------------------------------------------------------- 

f. Untuk pekerjaan drainase, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 4,98% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor V, sedangkan dalam 

Paket pembangunan jalan Dalu-Dalu-Mahato-SP Manggala yang 

dimenangkan Terlapor V, harga penawaran Terlapor V lebih  rendah 

sebesar 166,03% dari Terlapor II;---------------------------------------------- 

g. Untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, dalam 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya yang dimenangkan 

oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga penawaran Terlapor II JO 

Terlapor XI lebih rendah sebesar 52,82% dibandingkan dengan harga 

penawaran Terlapor V, sedangkan dalam Paket Dalu-Dalu-Mahato-SP 

Manggala yang dimenangkan oleh Terlapor V, harga penawaran 

Terlapor V lebih  rendah sebesar 18,64% dari Terlapor II;----------------- 

h. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 353,67% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor V, sedangkan dalam 

Paket Dalu-Dalu-Mahato-SP Manggala yang dimenangkan Terlapor V, 

harga penawaran Terlapor V lebih  rendah sebesar 357,28% dari 

Terlapor II;----------------------------------------------------------------------- 

i. Untuk pekerjaan umum/mobilisasi,  dalam paket pembangunan jalan 

Sei Akar - Bagan Jaya yang dimenangkan Terlapor II JO Terlapor XI, 

harga penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 

267,90% dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VI, 

sedangkan dalam paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri 

yang dimenangkan oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI 

lebih  rendah sebesar 113,56% dari Terlapor II;----------------------------- 

j. Untuk pekerjaan drainase, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah sebesar 8,90% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam 
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paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 

Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

35,58% dari Terlapor II;--------------------------------------------------------- 

k. Untuk pekerjaan perkerasan aspal, dalam paket pembangunan jalan 

Sei Akar - Bagan Jaya yang dimenangkan olewh Terlapor II JO 

Terlapor XI, harga penawaran Terlapor II JO Terlapor XI lebih rendah 

sebesar 24,56% dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VI, 

sedangkan dalam paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri 

yang dimenangkan oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI 

lebih  rendah sebesar 28,91% dari Terlapor II;------------------------------- 

l. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya yang dimenangkan oleh Terlapor II JO Terlapor XI, harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor IX lebih rendah sebesar 135,85% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam 

Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 

oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

776,38% dari Terlapor II;------------------------------------------------------- 

3.3. Terlapor III------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor III dipersiapkan tertanggal 26 

Oktober 2004;---------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2004 Terlapor III menerima undangan dari 

Panitia untuk melakukan klarifikasi penawaran harga. Pada saat itu Kepala 

Cabang Terlapor III di Pekanbaru dan Direktur Terlapor III sedang berada di 

Jakarta;------------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa karena Kepala Cabang Terlapor III di Pekanbaru dan Direktur Operasi 

Terlapor III sedang berada di Jakarta maka undangan klarifikasi tersebut di 

fax ke Jakarta. Setelah menerima fax undangan klarifikasi penawaran harga, 

Terlapor III menyiapkan jawaban tertulis atas pertanyaan tertulis Panitia. 

Selanjutnya jawaban tersebut difax kembali ke Kantor Cabang Terlapor III di 

Pekanbaru;-------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa sekitar tanggal 9 – 10 Desember 2004, jawaban tersebut dikirimkan 

Firzan Taufan, Staf Terlapor III di Pekanbaru kepada Panitia;-------------------- 

Bahwa meskipun pada saat klarifikasi penawaran harga Direktur Terlapor III 

tidak hadir dan jawaban tertulis Terlapor III baru sekitar tanggal 9 – 10 

Desember 2004, namun Terlapor X membuat dokumen pelaksanaan 
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klarifikasi penawaran harga telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2004 

dan dihadiri oleh Direktur Terlapor III yaitu Ir. Sutedjo Wirokusumo, M.M;-- 

Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor III untuk paket 

Pembangunan Jalan Sorek-Teluk Meranti - Guntung yang dihubungkan 

dengan harga penawaran Terlapor III dan atau Terlapor lain untuk paket-

paket pekerjaan pembangunan jalan yang lain, ditemukan hal-hal sebagai 

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

a. Harga penawaran Terlapor III tidak dapat dibandingkan dengan harga 

penawaran Terlapor II JO Terlapor XI karena Terlapor III dinyatakan 

gugur oleh Terlapor X dengan alasan tidak memenuhi syarat teknis 

sehingga harga penawarannya tidak dinilai oleh Panitia;------------------- 

b. Untuk pekerjaan umum/mobilisasi, dalam Paket Pembangunan Jalan 

Sorek - Teluk Meranti - Guntung yang dimenangkan Terlapor III, harga 

penawaran Terlapor III lebih rendah sebesar 108,12% dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII, sedangkan 

dalam Paket Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako yang 

dimenangkan Terlapor IX JO Terlapor VIII, harga penawaran Terlapor 

IX JO Terlapor VIII lebih  rendah sebesar 111,93% dari Terlapor III;--- 

c. Untuk pekerjaan umum/mobilisasi, dalam Paket Pembangunan Jalan 

Sorek - Teluk Meranti - Guntung yang dimenangkan Terlapor III, harga 

penawaran Terlapor III lebih rendah sebesar 65,69% dengan harga 

penawaran Terlapor V, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan 

Dalu-dalu-Mahato-Sp. Manggala yang dimenangkan Terlapor V, harga 

penawaran Terlapor V lebih rendah sebesar 5.87% dari Terlapor III;---- 

d. Untuk pekerjaan pengembalian dan pekerjaan minor, dalam Paket 

Pembangunan Jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, harga penawaran 

Terlapor III lebih rendah sebesar 501.61% dibandingkan dengan harga 

penawaran Terlapor V, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan 

Dalu-dalu-Mahato-Sp. Manggala yang dimenangkan oleh Terlapor V, 

harga penawaran Terlapor V lebih  rendah sebesar 63,41% dari 

Terlapor III;------------------------------------------------------------------------ 

e. Untuk pekerjaan umum/mobilisasi, dalam Paket Pembangunan Jalan 

Sorek - Teluk Meranti - Guntung yang dimenangkan Terlapor III, harga 

penawaran Terlapor III lebih rendah sebesar 62,20% dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam Paket 

pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 
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Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

113,56% dari Terlapor III;------------------------------------------------------ 

f. Untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, dalam 

Paket Pembangunan Jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung yang 

dimenangkan Terlapor III, harga penawaran Terlapor III lebih rendah 

sebesar 5,60% dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VI, 

sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri 

yang dimenangkan Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  

rendah sebesar 9,24% dari Terlapor III;--------------------------------------- 

g. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam Paket Pembangunan Jalan Sorek - 

Teluk Meranti - Guntung yang dimenangkan oleh Terlapor III, harga 

penawaran Terlapor III lebih rendah sebesar 917,33% dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam Paket 

pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 

Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

175,66% dari Terlapor III;------------------------------------------------------ 

3.4. Terlapor IV------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor IV mempersiapkan dokumen prakualifikasi tertanggal 1 

November 2004;------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor IV untuk paket 

Pembangunan Jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok yang dihubungkan 

dengan harga penawaran Terlapor IV dan atau Terlapor lain untuk paket-

paket pekerjaan pembangunan jalan yang lain, ditemukan hal-hal sebagai 

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

a. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam Paket Pembangunan Jalan Bagan 

Jaya - Enok - Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga 

penawaran Terlapor IV lebih rendah sebesar 6.800,19% dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII, sedangkan 

dalam Paket pembangunan jalan Paket Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. 

Pusako yang dimenangkan oleh Terlapor IX JO Terlapor VIII, harga 

penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII lebih  rendah sebesar 

141.93% dari Terlapor IV;------------------------------------------------------ 

b. Untuk pekerjaan tanah, dalam Paket Pembangunan Jalan Bagan Jaya - 

Enok - Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga 

penawaran Terlapor IV lebih rendah sebesar 2,22% dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam Paket 
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pembangunan jalan Simpang Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 

oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

27,38% dari Terlapor IV;-------------------------------------------------------- 

c. Untuk pekerjaan lain-lain, dalam Paket Pembangunan Jalan Bagan 

Jaya - Enok - Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga 

penawaran Terlapor IV lebih rendah sebesar 36,33% dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam Paket 

pembangunan jalan Simpang Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 

oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

61,46% dari Terlapor IV;-------------------------------------------------------- 

3.5. Terlapor V-------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor V mempersiapkan dokumen prakualifikasi tertanggal 28 

Oktober 2004;---------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Berita Acara Klarifikasi Penawaran Harga Terlapor V ditandatangani 

oleh Direktur Terlapor V yaitu Ir. M. Fauzan, meskipun daftar hadir  

klarifikasi penawaran harga ditandatangani oleh Bambang EM dan 

Handriastomo;---------------------------------------------------------------------------- 

3.6. Terlapor VI------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor VI mempersiapkan dokumen prakualifikasi tertanggal 1 

November 2004;------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam dokumen penawaran harga, Terlapor VI memasukkan item 

pekerjaan yang tidak ada dalam dokumen lelang untuk paket pembangunan 

jembatan Teluk Mesjid yaitu: perkerasan beton pondasi, pembesian, 

pekerjaan aspal ATB, pekerjaan aspal AC t = 4 cm;------------------------------- 

3.7. Terlapor VII------------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor VII mempersiapkan dokumen prakualifikasi tertanggal 25 

Oktober 2004;---------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor VII melakukan kerjasama operasi dengan PT Trifa Abadi 

untuk paket pembangunan jalan Sorek Teluk Meranti Guntung. Dokumen 

kerjasama dilegalisasi di Notaris tertanggal 25 Oktober 2004. Berdasarkan 

buku daftar di Notaris dimaksud, perjanjian kerjasama tersebut didaftarkan di 

Notaris tanggal 25 November 2004;-------------------------------------------------- 

Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor VII untuk paket 

Pembangunan Jalan Pelintung -  Sepahat - Sei Pakning yang dihubungkan 

dengan harga penawaran Terlapor VI dan atau Terlapor lain untuk paket-
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paket pekerjaan pembangunan jalan yang lain, ditemukan hal-hal sebagai 

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

a. Untuk pekerjaan struktur, dalam Paket Pembangunan Jalan Pelintung - 

Sepahat - Sei Pakning yang dimenangkan oleh Terlapor VII, harga 

penawaran Terlapor VII lebih rendah sebesar 28,67%  dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor IV, sedangkan dalam Paket 

pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok yang dimenangkan 

oleh Terlapor IV, harga penawaran Terlapor IV lebih  rendah sebesar 

94,53% dari Terlapor VII;------------------------------------------------------- 

b. Untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, dalam 

Paket Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning yang 

dimenangkan oleh Terlapor VII, harga penawaran Terlapor VII lebih 

rendah sebesar 1.421,67% dibandingkan dengan harga penawaran 

Terlapor IV, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - 

Enok - Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga 

penawaran Terlapor IV lebih  rendah sebesar 30,51% dari Terlapor 

VII;---------------------------------------------------------------------------------- 

c. Untuk pekerjaan tepi perkerasan dan bahu jalan, dalam Paket 

Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning yang 

dimenangkan oleh Terlapor VII, harga penawaran Terlapor VII lebih 

rendah sebesar 24,95%  dibandingkan dengan harga penawaran 

Terlapor V, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Dalu-dalu-

Mahato-Sp. Manggala yang dimenangkan oleh Terlapor V, harga 

penawaran Terlapor V lebih  rendah sebesar 6,07% dari Terlapor VII;-- 

d. Untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor, dalam 

Paket Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning yang 

dimenangkan oleh Terlapor VII, harga penawaran Terlapor VII lebih 

rendah sebesar 265,45%  dibandingkan dengan harga penawaran 

Terlapor V, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Dalu-dalu-

Mahato-Sp. Manggala yang dimenangkan Terlapor V, harga penawaran 

Terlapor V lebih  rendah sebesar 20,63% dari Terlapor VII;--------------- 

e. Untuk pekerjaan perbaikan tepi perkerasan dan bahu jalan, dalam 

Paket Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning yang 

dimenangkan oleh Terlapor VII, harga penawaran Terlapor VII lebih 

rendah sebesar 34.02%  dibandingkan dengan harga penawaran 

Terlapor VI, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-
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Sontang-Duri yang dimenangkan oleh Terlapor VI, harga penawaran 

Terlapor VI lebih  rendah sebesar 7,08% dari Terlapor VII;--------------- 

f. Untuk pekerjaan struktur, dalam Paket Pembangunan Jalan Pelintung - 

Sepahat - Sei Pakning yang dimenangkan oleh Terlapor VII, harga 

penawaran Terlapor VII lebih rendah sebesar 7,27%  dibandingkan 

dengan harga penawaran Terlapor VI sedangkan dalam Paket 

pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan oleh 

Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

12,29% dari Terlapor VII;------------------------------------------------------- 

3.8. Terlapor VIII dan Terlapor IX--------------------------------------------------------- 

Bahwa setelah melihat pengumuman pelelangan pada tanggal 18 Oktober 

2004, Terlapor IX menghubungi Terlapor VIII untuk mengajak kerjasama 

dalam mengikuti prakualifikasi program pembangunan jalan/jembatan tahun 

jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi 

Riau;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam pembicaraan pertama setelah ada pengumuman prakualifikasi, 

disepakati yang menjadi lead firm adalah Terlapor IX. Atas dasar ini 

selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2004 dibuat Surat Perjanjian Kemitraan 

Untuk Kerjasama Operasi (KSO) antara Terlapor IX dengan Terlapor VIII 

dengan komposisi 60% (enam puluh persen) untuk Terlapor IX dan 40% 

(empat puluh persen) untuk Terlapor VIII. Selanjutnya, pada tanggal 23 

Oktober 2004, perjanjian ini didaftarkan pada Notaris Syamsul Faryeti, S.H., 

Notaris di Kota Depok dengan No. 6928/W/X/2004;------------------------------ 

Bahwa setelah mengambil dan mempelajari dokumen prakualifikasi program 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau, Terlapor IX dan Terlapor VIII 

menyadari bahwa perjanjian kerjasama No. 6928/W/X/2004 tidak dapat 

memenuhi syarat untuk dapat lulus prakualifikasi, oleh sebab itu, pada 

tanggal 26 Oktober 2004, Terlapor IX dan Terlapor VIII membuat 

kesepakatan baru yang menempatkan Terlapor VIII sebagai lead firm dengan 

komposisi 51% (lima puluh satu persen) untuk Terlapor VIII dan 49% (empat 

puluh sembilan persen) untuk Terlapor IX;------------------------------------------ 

Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO Terlapor XI disiapkan 

tertanggal 30 Oktober 2004;----------------------------------------------------------- 

Bahwa setelah melihat pengumuman hasil prakualifikasi yang menempatkan 

Terlapor IX sebagai lead firm dalam kerjasama operasi dengan Terlapor VIII, 
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selanjutnya dalam dokumen penawaran harga Terlapor IX JO Terlapor VIII, 

dokumen kerjasama yang dilampirkan adalah adalah Perjanjian Kerjasama 

Operasi No. 6928/W/X/2004 tanggal 23 Oktober 2004;--------------------------- 

Bahwa selanjutnya dokumen kerjasama operasi ditindaklanjuti dengan 

membuat Akta Notaris;----------------------------------------------------------------- 

Bahwa perubahan-perubahan JO yang dilakukan oleh Terlapor VIII dan 

Terlapor IX dilakukan tanpa perundingan yang panjang karena pada dasarnya 

Terlapor mengikuti tender ini untuk membantu Terlapor IX;--------------------- 

Bahwa pada saat mengembalikan dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO 

Terlapor IX, Sri Wulan menuliskan dalam daftar absensi Terlapor IX – 

Terlapor VIII;---------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII 

untuk paket Pembangunan Jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako 

yang dihubungkan dengan harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VII dan 

atau Terlapor lain untuk paket-paket pekerjaan pembangunan jalan yang lain, 

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

1. Untuk pekerjaan struktur, dalam Paket Pembangunan Jalan Sei 

Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako yang dimenangkan oleh Terlapor IX 

JO Terlapor VIII, harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII lebih 

rendah sebesar 24,40% dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor 

V, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Paket Dalu-Dalu- 

Mahato-Sp. Manggala yang dimenangkan oleh Terlapor V, harga 

penawaran Terlapor V lebih  rendah sebesar 4,37%  dari Terlapor 

Terlapor IX JO Terlapor VIII;-------------------------------------------------- 

2. Untuk pekerjaan mobilisasi/umum, dalam Paket Pembangunan Jalan 

Paket Pembangunan Jalan Sei Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako yang 

dimenangkan oleh Terlapor IX JO Terlapor VIII,  harga penawaran 

Terlapor IX JO Terlapor VIII lebih rendah sebesar 65,84% 

dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam 

Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan 

oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI lebih  rendah sebesar 

127,32%  dari Terlapor IX JO Terlapor VIII;-------------------------------- 

3. Untuk pekerjaan perkerasan aspal, dalam Paket Pembangunan Jalan 

Sei Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako yang dimenangkan oleh Terlapor 

IX JO Terlapor VIII, harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII 

lebih rendah sebesar 9,90% dibandingkan dengan harga penawaran 
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Terlapor VI, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-

Sontang-Duri yang dimenangkan oleh Terlapor VI, harga penawaran 

Terlapor VI lebih  rendah sebesar 21,68%  dari Terlapor IX JO 

Terlapor VIII;---------------------------------------------------------------------- 

4. Untuk pekerjaan struktur, alam Paket Pembangunan Jalan Sei 

Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako yang dimenangkan oleh Terlapor IX 

JO Terlapor VIII, harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII lebih 

rendah sebesar 43,71% dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor 

VI, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-Sontang-

Duri yang dimenangkan oleh Terlapor VI, harga penawaran Terlapor VI 

lebih  rendah sebesar 1,57%  dari Terlapor IX JO Terlapor VIII;--------- 

5. Untuk pekerjaan pekerjaan lain-lain, dalam Paket Pembangunan Jalan 

Sei Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako yang dimenangkan oleh Terlapor 

IX JO Terlapor VIII, harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII 

lebih rendah sebesar 7,32% dibandingkan dengan harga penawaran 

Terlapor VI, sedangkan dalam Paket pembangunan jalan Sp. Kumu-

Sontang-Duri yang dimenangkan oleh Terlapor VI, Terlapor VI lebih  

rendah sebesar 163,62%  dari Terlapor IX JO Terlapor VIII;-------------- 

3.9. Terlapor X-------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam Hal Adendum Prakualifikasi;---------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor X memperoleh informasi dari peserta tertentu yang 

menyatakan belum dapat mempersiapkan dokumen prakualifikasi apabila 

dokumen tersebut harus dikembalikan pada tanggal 28 Oktober 2004, oleh 

sebab itu mereka meminta kepada Terlapor X untuk memberi kesempatan 

mempersiapkan dokumen prakualifikasi;-------------------------------------------- 

Bahwa atas permintaan peserta tersebut, Terlapor X memutuskan untuk 

mengundurkan waktu pengembalian dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 

Oktober 2004 menjadi tanggal 1 November 2004 yang dituangkan dalam 

adendum prakualifikasi;---------------------------------------------------------------- 

Dalam Hal Penilaian Kemampuan Dasar----------------------------------------- 

Bahwa Terlapor X melakukan penilaian Kemampuan Dasar (KD) Terlapor 

VII berdasarkan kontrak kerja Terlapor VII dengan PT Caltex Pacific 

Indonesia untuk proyek Critical Road Phase II sebesar Rp 

183.026.223.517,50 (seratus delapan puluh tiga milyar dua puluh enam juta 

dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh 

sen) (USD 20.168.178,90 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu 
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seratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen dollar Amerika 

Serikat));---------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa kontrak kerja Terlapor VII dengan PT Caltex Pacific Indonesia untuk 

proyek Critical Phase Road II adalah berdasarkan work order. Sistem 

pembayaran yang digunakan adalah pembayaran terhadap proyek yang telah 

diselesaikan pengerjaannya (dibayar secara parsial);------------------------------- 

Bahwa sampai dengan bulan November 2004, Terlapor VII telah 

menyelesaikan beberapa pekerjaan yang termasuk dalam kerangka proyek 

Critical Phase Road II, namun belum seluruhnya kontrak tersebut selesai;---- 

Bahwa Terlapor X menggunakan kontrak Terlapor VII dengan PT Caltex 

Pacific Indonesia sebagai dasar penilaian KD Terlapor VII meskipun proyek 

tersebut belum selesai;------------------------------------------------------------------ 

Bahwa untuk penilaian KD PT Bumi Rejo JO PT Amen Mulia, PT Agra 

Wisesa Utama, PT Bina Baraga Utama dan PT Sumber Mitra Jaya, Terlapor 

X mempersyaratkan adanya sertifikat penyelesaian pekerjaan tertinggi. 

Karena pada saat itu PT Bumi Rejo JO PT Amen Mulia, PT Agra Wisesa 

Utama, PT Bina Baraga Utama dan PT Sumber Mitra Jaya tidak menyertakan 

bukti serah terima pekerjaan, maka digugurkan oleh Terlapor X;---------------- 

Bahwa Terlapor X menghitung KD PT Bumi Rejo JO PT Amen Mulia 

berdasarkan kontrak kerja PT Bumi Rejo dengan Departemen Pekerjaan 

umum untuk proyek North Java  Road Improvement Project Package AP – 

13 Widang – Gresik I dengan nilai tukar dolar sebesar Rp 2.364,00/1 USD. 

Padahal kontrak tersebut harganya disesuaikan dengan harga dolar pada saat 

itu yaitu tahun 1997. akibatnya PT Bumi Rejo JO PT Amen Mulia tidak lulus 

prakualifikasi;---------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Terlapor X menggugurkan PT Yasa Patria Perkasa dan PT Brantas 

Abipraya karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak menyertakan copy 

pelunasan pajak penyelesaian pekerjaan;--------------------------------------------- 

Dalam Hal Evaluasi Terhadap keikutsertaan Terlapor IX JO Terlapor 

VIII---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam pengumuman hasil prakualifikasi yang dibuat oleh Terlapor X 

tanggal 13 November 2004, Terlapor X menyebutkan yang lulus 

prakualifikasi untuk paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - 

Sp. Pusako, Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, 

Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala dan paket 

pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri adalah Terlapor IX JO 
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Terlapor VIII padahal dokumen prakualifikasi menyebutkan Terlapor VIII JO 

Terlapor IX;------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa Terlapor X mengabaikan terjadinya perubahan kerjasama antara 

Terlapor VIII dengan Terlapor IX dari yang semula Terlapor VIII JO 

Terlapor IX sebagaimana disebutkan dalam dokumen prakualifikasi Terlapor 

VIII JO Terlapor IX menjadi Terlapor IX JO Terlapor VIII sebagaimana 

disebutkan dalam dokumen penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII;---------- 

Dalam Hal Pengumuman Prakualifikasi------------------------------------------ 

Bahwa Terlapor X mengundurkan waktu pengumuman hasil prakualifikasi 

dari tanggal 8 November 2004 menjadi tanggal 13 November 2004 tanpa 

memberitahukan kepada peserta prakualifikasi;------------------------------------- 

Bahwa pengumuman prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 November 

2004, yaitu 1 (satu) hari sebelum hari Raya Idul Fitri;----------------------------- 

Bahwa Terlapor X tidak memerintahkan kepada anggota Panitia untuk 

membuat surat pemberitahuan resmi kepada setiap peserta prakualifikasi 

perihal pengumuman prakualifikasi tersebut;---------------------------------------- 

Bahwa akibat pengumuman hasil prakualifikasi dilakukan menjelang hari 

Raya dan tidak ada pemberitahuan resmi kepada peserta, setidak-tidaknya ada 

peserta yang tidak mengetahui pengumuman tersebut yaitu PT Yasa Patria 

Perkasa;----------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam Hal Koreksi Aritmetik------------------------------------------------------- 

Bahwa dalam melakukan koreksi aritmetik, terjadi kekeliruan dalam 

penjumlahan hasil koreksi yaitu:------------------------------------------------------ 

a. Hasil koreksi aritmetik untuk paket pembangunan jalan Sp Kumu - 

Sontang - Duri, Terlapor X menilai harga penawaran Terlapor IX JO 

Terlapor IX adalah sebesar Rp 203.355.932.130,38 (dua ratus tiga 

milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu 

seratus tiga puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau 134,13% 

dari owner’s estimate meskipun seharusnya nilai penawaran harga 

Terlapor IX JO Terlapor IX sebesar  Rp 149.075.564.083,00 (seratus 

empat puluh sembilan milyar  tujuh puluh lima juta lima ratus enam 

puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) atau 98,33% dari owner’s 

estimate. Nilai ini menempatkan Terlapor IX JO Terlapor VIII sebagai 

peringkat pertama;---------------------------------------------------------------- 

b. Hasil koreksi aritmetik untuk paket pembangunan jalan Sorek - Teluk 

Meranti - Guntung, Terlapor X menilai harga penawaran Terlapor IX 
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JO Terlapor VII sebesar Rp 182.915.107.539,60 (seratus delapan puluh 

dua milyar sembilan ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus 

tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen) atau 99,81% dari 

owner’s estimate meskipun dari hasil penjumlahan seharusnya sebesar 

Rp 127.415.816.409,27 (seratus dua puluh tujuh empat ratus lima belas 

juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus sembilan rupiah koma 

dua puluh tujuh sen) atau 69,53% dari owner’s estimate. Nilai ini 

menempatkan Terlapor IX JO Terlapor VIII sebagai peringkat pertama;- 

Bahwa setelah koreksi aritmetik, Terlapor X menetapkan Terlapor I sebagai 

penawar terendah untuk paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid dengan 

nilai penawaran sebesar Rp Rp 187.734.083.803,20 (seratus delapan puluh 

tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan 

ratus tiga rupiah koma dua puluh sen) meskipun seharusnya yang menempati 

ranking pertama adalah Terlapor VI karena nilai penawaran Terlapor VI lebih 

rendah dari Terlapor I yaitu sebesar Rp  181.739.029.030,90 (seratus delapan 

puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan 

ribu tiga puluh rupiah koma sembilan puluh sen);---------------------------------- 

Dalam Hal Klarifikasi Penawaran Harga----------------------------------------- 

Bahwa Panitia tidak melakukan klarifikasi penawaran harga sebagaimana 

mestinya karena klarifikasi penawaran harga yang dilakukan oleh Panitia 

tidak sungguh - sungguh terjadi pada saat itu yaitu tanggal 8 Desemer 2004;-- 

3.10. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama----------------------------------------------- 

Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama mengikuti prakualifikasi untuk 

beberapa paket dengan melakukan kerjasama operasi dengan PT Bina 

Persada Konstrindo;--------------------------------------------------------------------- 

Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak menyertakan jaminan 

penawaran yang asli untuk proyek pembangunan jalan Sei Akar - Bagan 

Jaya;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak menyertakan dokumen 

jaminan penawaran yang asli hanya untuk paket pembangunan jalan Sei Akar 

- Bagan Jaya. Sedangkan paket yang lain ada dokumen jaminan penawaran 

asli. Terhadap hal ini, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak tahu 

dimana jaminan penawaran yang asli;------------------------------------------------ 

3.11. PT Conblok Infratecno------------------------------------------------------------------ 
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Bahwa PT Conblok Infratecno mengikuti tender ini hanya untuk menjaga 

harga diri perusahaan karena tidak yakin dapat mengerjakan proyek ini 

dengan metode yang dimilikinya;----------------------------------------------------- 

G. PERTIMBANGAN UNSUR-UNSUR PASAL------------------------------------------ 

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam dugaan pelanggaran, 

pelaksanaan tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi 

years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau diduga 

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

Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha 

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat”------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

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

1. Unsur Pelaku Usaha------------------------------------------------------------------- 

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal  1 angka 5 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi;------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, 

Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor XI adalah pelaku usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;------ 

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;------ 

2. Unsur Bersekongkol dengan pihak lain------------------------------------------- 

Bahwa yang dimaksud bersekongkol dengan pihak lain adalah kerjasama 

pelaku usaha dengan pihak lain dalam bentuk pemberian kesempatan 

eksklusif kepada pelaku usaha tertentu;---------------------------------------------- 

Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor X---------------------------- 

Bahwa dalam pelaksanaan tender program pembangunan jalan/jembatan 

tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau tahun 2004, ditemukan hal-hal sebagai berikut:-------------------- 
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2.1.  Terlapor X memberikan fasilitas kepada Terlapor IV, Terlapor 

VI dan Terlapor XI untuk menyiapkan dokumen prakualifikasi 

sehingga dapat mengikuti prakualifikasi berupa pengunduran 

waktu pengembalian dokumen prakualifikasi-------------------------- 

Bahwa fakta-fakta yang menunjukkan Terlapor X telah memberikan 

fasilitas kepada Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor XI adalah 

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

Pada tanggal 25 Oktober 2004, Terlapor X mengeluarkan adendum 

prakualifikasi yang antara lain berisi pengunduran waktu 

pengembalian dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 2004 

menjadi tanggal 1 November 2004. Pengunduran waktu ini 

dilakukan setelah Terlapor X memperoleh informasi dari 

beberapa peserta yang menyatakan belum dapat mempersiapkan 

dokumen prakualifikasi apabila dokumen tersebut harus 

dikembalikan tanggal 28 Oktober 2004;----------------------------------- 

Terhadap peserta tertentu yang secara tidak langsung meminta 

pengunduran waktu pengembalian dokumen prakualifikasi kepada 

Terlapor X, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:----------------------- 

a. Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005, belum ada 

kesepakatan antara Terlapor II dengan Terlapor XI dalam hal 

kerjasama operasi untuk paket pembangunan jalan Sei Akar 

Bagan Jaya padahal waktu pengembalian tinggal 3 (tiga) hari 

lagi yaitu tanggal 28 Oktober 2004. Oleh karenanya Terlapor II 

tetap mempersiapkan dokumen prakualifikasinya untuk dirinya 

sendiri termasuk untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya dan dokumen tersebut telah dipersiapkan tertanggal 

27 Oktober 2004;-------------------------------------------------------- 

Bahwa penerbitan adendum prakualifikasi yang mengundurkan 

waktu pengembalian dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 

Oktober 2004 menjadi tanggal 1 November 2004 

menguntungkan bagi Terlapor XI. Bagi Terlapor XI, apabila 

dirinya mengikuti sendiri tender ini tanpa melakukan kerjasama 

operasi dengan perusahaan lain, maka disadari tidak akan lulus 

prakualifikasi. oleh sebab itu penjajakan yang dilakukan oleh 

Terlapor untuk melakukan kerjasama operasi dengan Terlapor II 

dan disambut baik oleh Terlapor II merupakan keuntungan bagi 
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Terlapor XI. Sebagaimana teal diuraikan di atas, sampai dengan 

tanggal 25 Oktober 2004, belum tercapai kesepakatan kerjasama 

operasi antara Terlapor II dengan Terlapor XI, oleh sebab itu 

pengunduran ini merupakan kesempatan bagi Terlapor II dan 

Terlapor XI untuk melanjutkan kerjasama ini. Dan pada 

akhirnya baru pada tanggal 29 Oktober 2004, kerjasama operasi 

ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;--------------------------- 

Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka 

Terlapor XI baru membubuhkan tanggal dokumen prakualifikasi 

yaitu tanggal 1 November 2004;--------------------------------------- 

Bahwa alasan Terlapor II melakukan kerjasama operasi 

dengan Terlapor XI hanya untuk paket pembangunan jalan 

Sei Akar Bagan Jaya adalah untuk menambah kompetensi 

Terlapor II tidak masuk akal karena Terlapor II adalah 

perusahaan besar disamping itu daerah yang akan dilalui 

dalam pembangunan jalan Sei Akar Bagan Jaya lebih 

dikenal oleh Terlapor dibandingkan dengan paket-paket 

pembangunan jalan lainnya------------------------------------------ 

b. Bahwa demikian pula dengan Terlapor IV dan VI yang baru 

selesai mempersiapkan dokumen prakualifikasinya pada tanggal 

1 November 2004 atau setidak-setidaknya dokumen tersebut 

memang baru dapat dipersiapkan apabila pengembalian 

dokumen prakualifikasinya adalah tidak tanggal 28 Oktober 

2004, pengunduran waktu pengembalian prakualifikasi yang 

dilakukan oleh Terlapor X merupakan keuntungan bagi Terlapor 

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

Bahwa meskipun adendum prakualifikasi dikeluarkan oleh 

Terlapor X bukan hanya untuk mengubah jadwal pengembalian 

dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 2004 menjadi 

tanggal 1 November 2004 melainkan juga untuk 

memberitahukan kepada peserta prakualifikasi adanya 

perubahan penilaian Sisa kemampuan keuangan (SKK), namun 

perubahan SKK tersebut tidak mempengaruhi dokumen 

prakualifiaksi yang harus dipersiapkan oleh peserta sehingga 

pengunduran tersebut tidak perlu karena faktanya adalah ada 

beberapa peserta yang sudah siap dokumen prakualifikasinya 
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sebelum atau pada tanggal 28 Oktober 2004 yaitu: Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII;--------------------------- 

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ada 

dapat disimpulkan pengunduran pengembalian dokumen 

prakualifikasi dari tanggal  28 Oktober 2004 menjadi 

tanggal 1 November 2004 adalah bentuk akomodasi 

Terlapor X kepada Terlapor IV, VI dan Terlapor IX agar 

dapat mengikuti prakualifikasi ------------------------------------- 

2.2. Terlapor X menghalangi peserta prakualifikasi tertentu yang potensial 

untuk mengikuti tender dengan cara melakukan tindakan 

pengunduran waktu pengumuman hasil prakualifikasi tanpa 

memberitahukan kepada peserta prakualifikasi------------------------------ 

Bahwa fakta-fakta yang menunjukkan Terlapor X telah melakukan tindakan 

menghalangi peserta yang potensial untuk mengikuti tender:------------------- 

a. Terlapor X tidak memberitahukan perubahan pengumuman hasil 

prakualifikasi dari tanggal 8 November 2004 menjadi tanggal 13 

November 2004 kepada seluruh peserta prakualifikasi;------------------- 

b. Tanggal 13 November 2004 adalah tepat 1 (satu) hari sebelum hari 

Raya Idul Fitri. Sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa sehari 

sebelum hari Raya, aktivitas perkantoran sudah tidak normal lagi, 

sehingga dengan tidak adanya pemberitahuan perubahan 

pengumuman hasil prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 2004 

menjadi tanggal 1 November 2004, para peserta tender tidak dapat 

mengantisipasi pengumuman prakualifikasi akan dilakukan pada 

tanggal 13 November 2004;--------------------------------------------------- 

c. Disamping tidak memberitahukan perubahan tanggal pengumuman 

hasil prakualifikasi, Terlapor X juga tidak membuat pemberitahuan 

tertulis kepada seluruh peserta prakualifikasi mengenai hasil 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------- 

d. Akibat pengumuman dilakukan menjelang sesaat dan sesudah hari 

Raya tanpa ada pemberitahuan mengenai hasil prakualifikasi, maka 

ada peserta prakualifikasi yaitu PT Yasa Patria Perkasa yang 

mengetahui pengumuman tersebut dari koran dan tidak tahu kapan 

koran tersebut terbit karena memang koran tersebut hanya dalam 

bentuk fax;----------------------------------------------------------------------- 
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e. Meskipun PT Yasa Patria Perkasa telah mengajukan sanggahan, 

namun Terlapor X mengaku tidak pernah menerima sanggahan 

tersebut sehingga tidak membalas sanggahan PT Yasa Patria Perkasa;- 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, pengunduran waktu pengumuman 

prakualifikasi dan tidak adanya pemberitahuan secara resmi hasil 

prakualifikasi merupakan tindakan Terlapor X menghalangi peserta 

yang potensial untuk mengikuti tender ----------------------------------------- 

2.3. Terlapor X dan Terlapor VIII bekerjasama dengan Terlapor IX untuk 

memberikan kesempatan kepada Terlapor IX memenangkan tender 

ini---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa fakta-fakta yang menunjukkan Terlapor X dan Terlapor VIII 

bekerjasama untuk membantu Terlapor IX memenangkan tender adalah 

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

a. Terlapor VIII mengikuti tender ini atas ajakan Terlapor IX dan pada 

dasarnya Terlapor VIII ingin membantu Terlapor IX mengikuti tender 

ini. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perubahan-perubahan kerjasama 

operasi antara Terlapor VIII dengan Terlapor IX tidak melalui 

perundingan yang memadai. Pada awalnya, Terlapor IX yang bertindak 

sebagai lead firm. Setelah mempelajari dokumen prakualifikasi, 

diubah dengan menempatkan Terlapor VIII sebagai lead firm 

karena apabila yang menjadi lead firm adalah Terlapor IX, maka 

tidak akan lulus prakualifikasi. Kemudian setelah pengumuman hasil 

prakualifikasi, Terlapor IX menjadi lead firm kembali;--------------------- 

b. Dalam dokumen absensi, Sri Wulan (orang yang mengembalikan 

dokumen prakualifikasi Terlapor VIII JO Terlapor IX) menuliskan 

Terlapor IX - Terlapor VIII. Atas dasar inilah alasan Terlapor X 

mengumumkan hasil prakualifikasi bahwa yang lulus prakualifikasi 

untuk paket pembangunan jalan Sei Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako, 

Dalu Dalu – Mahato - Sp. Manggala, Sp. Kumu-Sontang-Duri dan 

Sorek - Teluk Meranti - Guntung adalah Terlapor IX - Terlapor VII dan 

bukan Terlapor VIII-Terlapor IX sebagaimana tertulis dalam dokumen 

prakualifikasi;--------------------------------------------------------------------- 

c. Dalam dokumen penawaran harga, yang disampaikan adalah dokumen 

penawaran harga atas nama Terlapor IX JO Terlapor VIII meskipun 

dokumen prakualifikasi menyatakan Terlapor VIII JO Terlapor IX;------ 
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d. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang untuk paket pembangunan 

jalan Sei Pakning-Teluk Mesjid-SP. Pusako, Terlapor VIII-Terlapor IX 

selanjutnya membuat JO yang ketiga dengan pembagian komposisi 

51%:49%  dan yang bertindak sebagai lead firm adalah Terlapor IX.. 

Selanjutnya kontrak yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Kimpraswil 

Propinsi Riau dengan Terlapor VIII-Terlapor IX JO menggunakan JO 

Terlapor IX-Terlapor VIII yang dibuat untuk ketiga kalinya;-------------- 

e. Bahwa paket pembangunan jalan Sei Pakning-Teluk Mesjid-Sp. Pusako 

dimenangkan oleh Terlapor VIII-Terlapor IX JO dengan harga 

penawaran Rp. 146.539.853.303,34. Perubahan pembagian komposisi 

JO antara Terlapor VIII-Terlapor IX yang disertakan dalam dokumen 

prakualifikasi dengan JO yang digunakan sebagai dasar dalam 

penandatanganan kontrak kerja pembangunan jalan Sei Pakning-Teluk 

Mesjid-Sp. Pusako dari 51%:49%  menjadi 51%-49% mengakibatkan 

komposisi Terlapor IX meningkat sebesar 2% dari pembagian 

komposisi dari JO yang disertakan dalam dokumen prakualifikasi. 

Dengan perubahan komposisi tersebut di atas, komposisi Terlapor IX 

dari nilai kontrak meningkat dari  Rp. 71.804.528.118,64  (tujuh puluh 

satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu 

seratus delapan belas rupiah koma enam puluh empat sen) menjadi  Rp. 

74.735.325.184,70 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh 

lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat 

rupiah koma tujuh puluh sen) atau meningkat sebesar Rp.  

2.930.797.066,07 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus 

sembilan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah koma tujuh sen) 

Dengan demikian perubahan komposisi tersebut memberikan 

keuntungan bagi Terlapor VIII-Terlapor IX JO berupa Terlapor VIII-

Terlapor IX JO dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Terlapor X namun 

pada akhirnya JO tersebut juga dapat dibalik menjadi JO sebagaimana 

dibuat pertama kali yaitu Terlapor IX sebagai lead firm pada saat 

penandatangan kontrak sebagaimana telah diuraikan di atas walaupun 

pembagian komposisinya semakin kecil yaitu  dari 60%-40% menjadi 

51%-49%;------------------------------------------------------------------------ 

f. Bahwa tindakan Terlapor VIII yang mengikuti tender ini hanya untuk 

membantu Terlapor IX, tindakan Terlapor X yang menuliskan Terlapor 

IX - Terlapor VIII dalam pengumuman prakualifikasi dan tindakan 
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Terlapor X yang tidak menggugurkan Terlapor IX JO Terlapor VIII 

yang tidak sesuai dengan dokumen prakualifikasi merupakan tindakan 

untuk membantu Terlapor IX agar dapat memperoleh bagian pekerjaan 

dalam proyek ini;----------------------------------------------------------------- 

2.4. Terlapor X melakukan tindakan diskiminasi dalam melakukan 

penilaian dokumen prakualifikasi kepada peserta tertentu---------------- 

Bahwa fakta-fakta yang menunjukkan Terlapor X telah melakukan tindakan 

diskriminasi terhadap peserta tertentu adalah sebagai berikut:------------------ 

a. Dalam menghitung Kemampuan Dasar Terlapor VII, Terlapor X 

menggunakan nilai proyek tertinggi (NPT) Terlapor VII yaitu Critical 

Road Phase II di PT. Caltex Pacific Indonesia sebesar Rp. 

183.026.223.517,50 (seratus delapan puluh tiga milyar dua puluh enam 

juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah koma 

sembilan puluh sen) (USD 20,168,178.90 (dua puluh juta seratus enam 

puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan dollar koma sembilan 

puluh sen) sehingga Terlapor VII memiliki Kemampuan Dasar (KD) 

sebesar Rp. 366.052.447.035,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar 

lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh lima 

rupiah) (2 x NPT). Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan 

bahwa proyek tersebut tidak semuanya yang sudah memiliki bukti 

penyelesaian pekerjaan (Berita Acara Serah Terima akhir 

pekerjaan/Final Hand Over (FHO) sampai tanggal 1 November 2004 

(Batas waktu pengembalian dokumen prakualifikasi). Dengan demikian 

Terlapor X tidak dapat menggunakan proyek Critical Road Phase 

tersebut sebagai NPT Terlapor VII, sebagaimana dasar perhitungan KD 

Terlapor VII karena pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah 

pengalaman pekerjaan untuk sub bidang/bidang pekerjaan yang sesuai 

yang sesuai yang disertai dengan bukti penyelesaian pekerjaan/Berita 

Acara serah terima akhir pekerjaan, disertai copy pelunasan pajak 

kontrak tersebut.yang sesuai yang sesuai yang disertai dengan bukti 

penyelesaian pekerjaan/Berita Acara serah terima akhir pekerjaan, 

disertai copy pelunasan pajak kontrak tersebut sebagaimana termuat 

dalam ketentuan BAB C. 6.6.3.;------------------------------------------------ 

b. Proyek Critical Road Phase II yang dikerjakan oleh Terlapor VII terdiri 

dari beberapa work order yang masing-masing work order  memiliki 

Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO). Namun dalam dokumen 
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prakualifikasi untuk paket pembangunan jalan Pelintung-Sei Pahat-Sei 

Pakning, Terlapor VII tidak memasukkan Berita Acara Serah Terima 

Akhir (FHO) dari work order  yang dimasukkan sebagai pengalaman 

kerja Terlapor VII. Dengan demikian Terlapor VII tidak memenuhi 

ketentuan BAB C. 6.6.3. bahwa pengalaman pekerjaan yang dinilai 

adalah pengalaman pengalaman pekerjaan untuk sub bidang/bidang 

pekerjaan yang sesuai yang sesuai yang disertai dengan bukti 

penyelesaian pekerjaan/Berita Acara serah terima akhir pekerjaan, 

disertai copy pelunasan pajak kontrak tersebut;------------------------------ 

c. Bahwa pengalaman pekerjaan Terlapor VII  untuk proyek Critical Road 

Phase II terdiri dari beberapa work order yang sebagian sudah FHO 

namun sebagian belum FHO. Apabila Terlapor X dalam menghitung 

Kemampuan Dasar Terlapor VII  dengan menggunakan proyek Critical 

Road Phase II maka pekerjaan tersebut harus sudah FHO secara 

keseluruhan atau apabila Terlapor X menggunakan work order yang 

sudah selesai (kontrak partial) sebagai dasar perhitungan Kemampuan 

Dasar Terlapor VII maka Terlapor X menggunakan work order proyek 

Critical Road Phase II yang nilainya tertinggi dan bukan menjumlahkan 

work order  yang sudah FHO. Terlapor X harus konsisten jika 

menggunakan beberapa work order maka pekerjaan tersebut sudah 

selesai secara keseluruhan (sudah FHO secara keseluruhan) dan apabila 

Terlapor X menggunakan kontrak partial maka harus menggunakan 

work order  yang tertinggi nilainya dan sudah FHO;------------------------ 

d. Dalam melakukan penilaian KD terhadap PT. Bumi Rejo-Amen Mulia 

JO, PT. Agra Wisesa Utama, PT. Bina Braga Utama dan PT. Sumber 

Mitra Jaya Terlapor X mempersyaratkan adanya Berita Acara serah 

terima akhir, sehingga karena tidak ada berita acara tersebut PT. Bumi 

Rejo-Amen Mulia JO, PT. Agra Wisesa Utama, PT. Bina Braga Utama 

dan PT. Sumber Mitra Jaya. Tidak lulus prakualifikasi;-------------------- 

e. Bahwa Terlapor X menghitung KD PT Bumi Rejo JO PT Amen Mulia 

berdasarkan kontrak kerja PT Bumi Rejo dengan Departemen Pekerjaan 

umum untuk proyek North Java  Road Improvement Project Package 

AP - 13 Widang - Gresik I dengan nilai tukar dolar sebesar Rp 

2.364,00/1 USD (dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah / satu 

dollar). Padahal kontrak tersebut harganya disesuaikan dengan harga 
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dolar pada saat itu yaitu tahun 1997, akibatnya PT Bumi Rejo JO PT 

Amen Mulia tidak lulus prakualifikasi;---------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor X telah melakukan tindakan 

diskriminasi terhadap peserta tertentu dalam bentuk tidak melakukan 

penilaian yang sungguh-sungguh terhadap Terlapor VII dan menetapkan 

nilai tukar yang tidak sesuai dengan kontrak;------------------------------------- 

Bahwa terdapat petunjuk yang diperoleh yang menambah keyakinan bahwa 

dalam tender ini terjadi pengaturan yaitu Joint Operation (JO) antara 

Terlapor VII dengan PT. Trifa Abadi yang diserahkan dalam dokumen 

prakualifikasi untuk paket Sorek-Teluk Meranti-Sokoi Guntung  

didaftarkan di kantor notaris pada tanggal tanggal 25 Oktober 2004 tetapi 

berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap kantor notaris 

dimaksud,  JO tersebut didaftarkan pada tanggal 25 November 2004. Fakta 

ini menunjukkan bahwa Terlapor X menerima dokumen prakualifikasi 

Terlapor VII-Trifa Abadi JO untuk paket pembangunan jalan Sorek-Teluk 

Meranti-Sokoi Guntung di luar jadwal pengembalian dokumen 

prakualifikasi tanggal 1 November 2004. Fakta ini nenunjukkan bahwa 

Terlapor X menerima dokumen prakualifikasi Terlapor VII-PT. Trifa Abadi 

diluar jadwal batas terakhir pengembalian dokumen prakualifikasi;----------- 

Bahwa Terlapor X yang menerima dokumen prakualifikasi Terlapor VII-

Trifa Abadi JO diluar batas waktu pengembalian dokumen prakualifikasi 

membuktikan bahwa Terlapor X telah melakukan pertemuan dengan 

peserta tender tersebut walaupun pertemuan antara Terlapor X dengan 

Terlapor VII-Trifa Abadi JO tidak diperoleh bukti yang kuat berkaitan 

dengan pertemuan tersebut di atas;------------------------------------------------- 

2.5. Terlapor X tidak sungguh-sungguh melakukan klarifikasi penawaran 

harga dengan peserta tender--------------------------------------------------------- 

Bahwa fakta-fakta yang berkaitan dengan proses klarifikasi penawaran harga 

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

a. Pada saat Terlapor III diundang untuk melakukan klarifikasi harga, baik 

kepala cabang maupun direktur Terlapor III sedang berada di Jakarta 

dan tidak mengetahui adanya undangan tersebut. Undangan klarifikasi 

diterima oleh staf Kantor Cabang Terlapor III di pekanbaru. Karena 

sedang berada di Jakarta, maka undangan tersebut di fax ke Jakarta. 

Selanjutnya setelah mengisi pertanyaan Panitia, dokumen tersebut di 

fax ke Pekanbaru. Dokumen jawaban tersebut baru diserahkan staf 
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Terlapor III kepada Panitia sekitar tanggal 9 -10 Desember 2004 oleh 

Firzan Taufan, namun oleh Terlapor X dalam dokumen Berita Acara 

Klarifikasi, Klarifikasi tersebut telah dilakukan pada tanggal 8 

Desember 2004 dengan Direktur Terlapor III;-------------------------------- 

b. Demikian pula klarifikasi harga dengan Terlapor IX JO Terlapor VIII, 

sesuai daftar absensi yang hadir pada saat itu adalah Sri Wulan, namun 

oleh Terlapor X dibuatkan Berita Acara Klarifikasi Penawaran harga 

yang ditandatangani oleh Suparno, Direktur Terlapor VIII;---------------- 

Bahwa klarifikasi penawaran harga yang dilakukan oleh Terlapor X 

dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan hanya untuk memenuhi 

administrasi saja karena pada dasarnya apa yang tercantum dalam 

dokumen berita acara tidak sesuai dengan fakta yang terjadi  -------------- 

2.6. Terlapor X membagi-bagi pekerjaan untuk beberapa peserta tender 

tertentu----------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa fakta-fakta terjadinya pembagian pekerjaan ini didasarkan pada fakta-

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

a. Dalam paket Pembangunan jalan Sp Kumu - Sontang - Duri, nilai 

penawaran setelah koreksi Terlapor IX JO Terlapor VIII seharusnya 

sebesar Rp 149.075.564.083,00 dan seharusnya menempati ranking 

pertama, namun oleh Terlapor X nilai penawaran setelah koreksi 

Terlapor IX JO Terlapor VIII ditulis sebesar Rp 203.355.932.130,38 

(dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga 

puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) 

dengan penilaian ini, maka Terlapor IX JO Terlapor VIII dinyatakan 

gugur oleh Terlapor X. Dan yang dimenangkan dalam paket ini adalah 

VI;----------------------------------------------------------------------------------- 

b. Dalam paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, nilai 

penawaran setelah koreksi Terlapor IX JO Terlapor VIII adalah sebesar 

Rp 127.415.816.402,27 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus 

lima belas juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah 

koma dua puluh tujuh sen) dan seharusnya menempati ranking pertama, 

namun Terlapor X menulis nilai penawaran setelah koreksi Terlapor IX 

JO Terlapor VIII Rp 182.915.107.539,60 (seratus delapan puluh dua 

milyar sembilan ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tiga 

puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen) sehingga tidak 
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menempati ranking pertama. Dan yang dimenangkan dalam paket ini 

adalah Terlapor III;----------------------------------------------------- 

c. Terlapor VI menawarkan item pekerjaan untuk paket pembangunan 

jembatan Teluk mesjid yang tidak ada dalam dokumen tender yaitu: 

perkerasan beton pondasi, pembesian, pekerjaan aspal ATB, pekerjaan 

aspal AC t = 4 cm. Namun demikian berdasarkan hasil koreksi 

aritmetik, nilai penawaran harga Terlapor VI sebesar Rp 

181.739.029.030,90 (seratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga 

puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah koma 

sembilan puluh sen) harga ini lebih murah daripada pemenang tender 

yaitu Terlapor I sebesar Rp 187.734.083.803,20 (seratus delapan puluh 

tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu 

delapan ratus tiga rupiah koma dua puluh sen). Namun Terlapor X 

menuliskan nilai penawaran Terlapor VI tetap Rp 189.217.921.632,00 

(sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan 

ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);--------------- 

d. Variasi nilai penawaran para peserta yang menang dengan yang kalah 

mempunyai kecenderungan yang sama yaitu untuk item yang sama 

dibuat nilai penawaran rendah untuk paket yang dimenangkan dan 

dibuat nilai harga satuan yang tinggi untuk item pekerjaan yang kalah. 

Tidak ada kekonsistenan harga per item;-------------------------------------- 

Bahwa tindakan Terlapor X yang tidak memenangkan Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, tidak memenangkan Terlapor VI, tindakan para peserta yang 

saling menyesuaikan harga penawaran merupakan indiakasi terjadi bagi-

bagi pekerjaan diantara peserta tender;--------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti Terlapor 

X bersama-sama dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan 

Terlapor XI melakukan tindakan-tindakan yang saling menguntungkan 

masing-masing pihak;----------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

unsur bersekongkol dengan pihak lain terpenuhi ; ------------------------------ 

3. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender-------------------- 

Bahwa yang dimaksud tender adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang atau untuk 

mengadakan jasa;------------------------------------------------------------------------ 
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Bahwa tender dalam perkara ini adalah pekerjaan pemborongan program 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004;---------------------------------- 

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2.1. sampai dengan butir 2.6. 

di atas, terbukti telah terjadi suatu tindakan persekongkolan. Persekongkolan-

persekongkolan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender;--------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender terpenuhi ;------------------------------------- 

4. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat----------------------------- 

Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 

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

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 

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

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

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur bersekongkol dengan 

pihak lain di atas, maka akibat adanya persekongkolan menimbulkan 

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

a. Proses penilaian dokumen prakualifikasi oleh Terlapor X dilakukan dengan 

diskriminatif sehingga menghambat pelaku usaha yang mempunyai 

kemampuan bersaing untuk mengikuti tender ini;-------------------------------- 

b. Proses penilaian penawaran harga dan klarifikasi penawaran harga 

dilakukan dengan cara tidak jujur;-------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;----------------------------------------------- 

H. TUNTUTAN----------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka investigator memohon agar Majelis 

Komisi memutuskan sebagai berikut:------------------------------------------------------- 

“Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan 

Terlapor XI secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999”----------------------------------------------------------------------- 

22. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator Terlapor I menyampaikan 

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

22.1. Point 3.1 (halaman 20)---------------------------------------------------------------------- 
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PT Waskita Karya (Terlapor I) menyerahkan dokumen prakualifikasi pada 

tanggal 1 November 2004 adalah sesuai dengan permintaan yang tertuang dalam 

adendum prakualifikasi tanggal 25 Oktober 2004, hal tersebut tidak menyalahi 

ketentuan;------------------------------------------------------------------------------------- 

22.2. Point 3.5 (halaman 26)---------------------------------------------------------------------- 

Mohon dapat dikoreksi atas kesalahan penulisan nama “Bambang EM” (PT 

Waskita Karya/Terlapor I), yang seharusnya “Bambang EU” (PT Adhi 

Karya/Terlapor V);--------------------------------------------------------------------------- 

23. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator Terlapor II menyatakan 

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

A. DUDUK PERKARA.----------------------------------------------------------------------- 

1. Bahwa pernyataan adanya dugaan persengkongkolan oleh Tim Investigator 

KPPU yang menyebutkan "Ada 6 ( enam ) Perusahaan Konstruksi BUMN 

yang lulus tahap Prakualifikasi dan mengikuti penawaran harga. Semua 

perusahaan BUMN tersebut memenangkan Paket Proyek, bahkan PT. 

Pembangunan Perumahan memenangkan 2 ( dua ) paket pekerjaan " adalah 

pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena kelulusan Prakwalikasi 

/Kemenangan Tender bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya perusahaan 

BUMN Jasa Konstruksi mendapatkan paket pekerjaan tetapi ditentukan dari 

hasil kebenaran evaluasi dokumen Prakualifikasi I ditentukan oleh hasil 

penawaran terendah yang memenuhi persyaratan;-------------------------------- 

2. Bahwa peryataan adanya dugaan persengkongkolan oleh Tim Investigator 

KPPU yang menyebutkan "harga penawaran yang diajukan oleh peserta 

dalam tahap Penawaran menunjukkan indikasi pengaturan karena semuanya 

berada dalam kisaran yang sama yaitu 97% -104 % dari Owner Estimate" 

adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena setiap penawaran 

telah mengetahui Pagu Anggaran yang tertuang didalam dokumen 

prakualifikasi secara psikologis sangat mempengaruhi bahkan dapat 

menentukan nilai penawaran yang diajukan. Selebihnya setiap Penawar 

tidak pernah mengetahui nilai penawaran tersebut satu sama lainnya. 

Adanya dugaan indikasi pengaturan yang disampaikan Tim Investigator 

KPPU tersebut adalah dugaan yang terlalu sumir dan tendensius, sehingga 

menimbulkan suatu pertanyaan apakah harga penawaran yang diajukan 
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setiap Penawar harus berbeda jauh dengan Owner Estimate sehingga dapat 

terhindar dari dugaan indikasi pengaturan;---------------------------------------- 

B.  DUGAAN PELANGGARAN------------------------------------------------------------  

1. Dugaan pelanggaran yang disampaikan Tim Investigator KPPU adalah 

terlalu sumir dan tendensius;---------------------------------------------------------   

2. Dugaan tersebut tidak disertai bukti -bukti materiil menurut hukum;---------- 

C.  PIHAK TERLAPOR-----------------------------------------------------------------------  

1. Tim Investigator KPPU telah salah alamat memanggil PT. Hutama Karya 

sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan menetapkan sebagai pihak 

Terlapor II, seharusnya PT. Hutama Karya hanya dapat diminta 

keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini karena PT. Hutama Karya 

sebagai badan hukum yang berdiri sendiri tidak pernah mendapatkan paket 

pekerjaan pembangunan jalan / jembatan tahun jamak (multi years) di 

Dinas Kimpraswil Propinsi Riau 2004;-------------------------------------------- 

2. Tim Investigator KPPU tidak pemah memanggil Hutama Karya + Duta 

Graha Indah Joint Operation untuk dimintai keterangannya dalam perkara 

ini meskipun Joint Operation tersebut telah mendapatkan paket Proyek 

pembangunan jalan Sei Akar Bagan Jaya;----------------------------------------- 

3. Berdasar butir C2 tersebut diatas maka pemeriksan yang dilakukan Tim 

Investigator KPPU belum memenuhi ketentuan hukum acara formal karena 

Pihak Terlapor dalam perkara ini menjadi tidak lengkap;----------------------- 

D.  PROSES PEMERIKSAAN---------------------------------------------------------------  

1. Tim Investigator KPPU dalam melakukan pemeriksaan masih belum 

memenuhi ketentuan hukum acara formal karena selain Pihak Terlapor 

tidak lengkap juga jumlah Saksi yang hanya berjumlah 14 adalah masih 

sangat kurang dibandingkan dengan jumlah para peserta yang telah 

mengikuti tender proyek multi years tersebut diatas sehingga Tim 
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Investigator KPPU tidak memperoleh informasi dan data materiil mengenai 

perkara ini secara benar, lengkap dan maksimal;--------------------------------- 

2. Tim Investigator KPPU tidak pemah memberi kesempatan selama proses 

pemeriksaan kepada PT. Hutama Karya sebagai badan hukum yang berdiri 

sendiri maupun PT. Hutama Karya selaku leader Hutama Karya + Duta 

Graha Indah Joint Operation untuk melakukan tanya jawab dengan para 

Saksi, sehingga Tim Investigator KPPU tidak memperoleh informasi dan 

data materiil secara benar, lengkap dan maksimal;-------------------------------  

E.   ALAT BUKTI-------------------------------------------------------------------------------  

1. Tim Investigator KPPU tidak dapat menemukan bukti -bukti materiil yang 

dapat membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi adanya 

persekongkolan dalam tender proyek pembangunan jalan / jembatan tahun 

jamak ( multi years) di Dinas Kimpraswil Propinsi Riau 2004 dan adanya 

pelanggaran pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999;-----------------------  

2. Sejumlah surat dan dokumen serta analisa subyektif yang dipergunakan 

Tim Investigator KPPU menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai 

alat bukti untuk membuat kesimpulan adanya pelanggaran pasal 22 Undang 

Undang No.5 Tahun 1999 tanpa adanya dukungan bukti-bukti materiil 

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

3. Keterangan dari para Saksi dalam perkara ini yang jumlahnya hanya 14 

(empat belas) adalah kurang dari jumlah saksi yang seharusnya dijadikan 

saksi oleh Tim Investigator KPPU mengakibatkan secara hukum keterangan 

ke 14 (empat belas) saksi tersebut tidak cukup kuat untuk dipergunakan 

sebagai alat pembuktian;-------------------------------------------------------------  

F.  FAKTA-FAKTA---------------------------------------------------------------------------- 

1. Tim Investigator KPPU pada kenyataannya belum dapat memperoleh 

identitas para Terlapor secara menyeluruh karena pihak Terlapor kurang 

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

2. Tim Investigator KPPU telah keliru dalam menemukan fakta selama 

pemeriksaan perkara ini karena fakta yang sebenamya adalah PT. Hutama 

Karya sebagai badan hukum yang berdiri sendiri hanya mengikuti 

prakualifikasi dan penawaran tender untuk 8 ( delapan ) paket proyek tidak 
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termasuk untuk paket pekerjaan proyek Sei Akar Bagan Jaya (bukan 

mengikuti 9 paket proyek multi years );-------------------------------------------- 

3. Untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Sei Akar Bagan Jaya, faktanya 

pekerjaan tersebut dimenangkan oleh Hutama Karya + Duta Graha Indah 

Joint Operation bukan dimenangkan oleh PT. Hutama Karya sebagai badan 

hukum yang berdiri sendiri;---------------------------------------------------------- 

4. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Panitia, bahwa yang dapat menjadi 

peserta tender diantaranya adalah badan hukum yang berbentuk Joint 

Operation. Faktanya sesuai ketentuan Panitia tidak ada satupun syarat yang 

mengatur tentang tata cara pendirian, kapan dan alasan untuk membentuk 

Joint Operation. Panitia hanya mensyaratkan bahwa didalam Joint 

Operation harus ditetapkan Leader sebagai ukuran penentuan kemampuan 

dasar. Dengan demikian apabila Tim Investigator KPPU mencoba 

mengkaitkan suatu fakta mengenai latar belakang pembentukan Joint 

Operation menurut tafsirannya sendiri tanpa berpedoman pada aturan yang 

berlaku maka fakta-fakta tersebut menjadi sangat keliru dan menyesatkan 

serta bertentangan dengan hukum;--------------------------------------------------  

5. Harga satuan dasar yaitu harga bahan, upah dan alat yang diasumsikan oleh 

PT. Hutama Karya sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dalam 

penawaran mempunyai nilai yang hampir sama antara paket satu dengan 

paket lainnya, dan apabila terdapat perbedaan harga, hal ini dikarenakan 

asumsi yang berbeda dalam metode kerja atau strategi bisnis. Dengan 

demikian pernyataan Tim Investigator KPPU tersebut adalah tidak benar 

dan keliru apabila asumsi tersebut dinyatakan sebagai tidak ada 

kekonsistenan harga per item / lihat Lampiran AI, A2, A3 & B;--------------- 

G.  PERTIMBANGAN UNSUR-UNSUR PASAL------------------------------------------  

1. Bahwa tidak ada satupun tindakan, fakta maupun bukti materiil diperoleh 

Tim Investigator KPPU yang dapat membuktikan menurut hukum bahwa 

PT. Hutama Karya selaku badan hukum yang berdiri sendiri maupun PT. 

Hutama Karya selaku Leader Hutama Karya + Duta Graha lndah Joint 

Operation tindakannya telah memenuhi unsur -unsur pasal 22 Undang 

Undang No.5 Tahun 1999;----------------------------------------------------------- 
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2. Bahwa tidak ada satupun ketentuan Panitia yang mensyaratkan tentang tata 

cara pendirian, kapan dan alasan untuk membentuk Joint Operation. 

Namun Panitia hanya mensyaratkan didalam Joint Operation harus 

ditetapkan Leader sebagai ukuran penentuan kemampuan dasar. Oleh 

karena itu pembentukan Hutama Karya + Duta Graha Indah Joint 

Operation adalah merupakan strategi bisnis yang dibenarkan menurut 

hukum dalam dunia usaha jasa konstruksi untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan, sehingga tidak dapat dikatagorikan sebagai tindakan adanya 

persengkongkolan yang telah memenuhi unsur pasal 22 Undang Undang 

No. 5 Tahun 1999;-------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa adanya pengunduran waktu pengembalian prakualifikasi dari 

tanggal 28 Oktober 2004 menjadi tanggal 1 Nopember 2004, semata -mata 

merupakan kewenangan yang dimiliki Panitia;----------------------------------- 

4. Bahwa tidak ada satupun ketentuan dari Panitia yang mensyaratkan tentang 

kapan dokumen prakualifikasi harus ditandatangani oleh peserta Tender, 

ketentuan Panitia hanya mengatur bahwa dokumen prakualifikasi harus 

dikembalikan kepada Panitia paling lambat pada tanggal 1 Nopember 2004. 

Dengan demikian Tim Investigator KPPU tidak dapat membuktikan secara 

formil maupun materiil adanya tindakan persekongkolan sehingga 

menimbulkan persaingan tidak sehat antara PT. Hutama Karya sebagai 

badan hukum yang berdiri sendiri, PT. Hutama Karya selaku Leader 

Hutama Karya + Duta Graha Indah Joint Operation dengan para Terlapor 

pada tender proyek pembangunan jalan / jembatan tahun jamak  ( multi 

years) di Dinas Kimpraswil Propinsi Riau 2004 dan bukan merupakan 

unsur yang memenuhi pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999;----------- 

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami PT. Hutama Karya sebagai badan hukum yang 

berdiri sendiri maupun PT. Hutama Karya selaku Leader Hutama Karya + Duta Graha 

Indah Joint Operation mohon kepada yang terhormat Majelis Komisi KPPU dapat 

memutuskan untuk menolak seluruh hasil kesimpulan Tim Investigator KPPU No. 

06/KPPU-I/20Q tanggal 8 September 2005 dan membebaskan kami dari tuduhan 

melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;--------------------------------------- 

 
24. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator Terlapor III menyatakan 

tanggapan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------- 
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A.  TENTANG DUDUK PERKARA------------------------------------------------------------  
Bahwa duduk perkara sehubungan dengan pelaksanaan Tender Progra 

Pembangunan Jalan / Jembatan Tahun Jamak (Multi Years) di Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 (selanjutnya disebut "tender" atau 

"Lelang") sebagaimana yang kami ketahui dan kami pahami adalah sebagai 

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

1.  Pengumuman Pelelangan---------------------------------------------------------------  

Bahwa kami mengetahui adanya pelelangan dengan metode prakualifikasi 

program peningkatan/pembangunan jalan Propinsi Riau dari pengumuman 

pelelangan tertanggal 18 Oktober 2004, dimana disebutkan bahwa pelelangan 

tersebut dilakukan untuk paket-paket proyek sebagai berikut: (a) paket 

pembangunan jalan Pelintung- Sepahat- Sei Pakning, (b) paket pembangunan 

jalan Sei Pakning -Teluk Mesjid -Sp. Pusako, (c) paket pembangunan jembatan 

Teluk Mesjid (d) paket pembangunan jalan Sei Akar -Bagan Jaya , (e) paket 

pembangunan jalan Bagan Jaya ,- Enok -Kuala Enok, (f) paket pembangunan 

jalan Sorek -Teluk Meranti -Guntung, (g) paket pembangunan jembatan 

Perawang, (h) paket pembangunan jalan Dalu Dalu -Mahato -Sp. Manggala, 

dan (i) paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang -Duri;----------------------- 

2.  Peryaratan Prakualifikasi-------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Tender dalam 

dokumen prakualifikasi, pengembalian dokumen prakualifikasi dilaksanakan 

pada tanggal 28 Oktober 2004 dan pengumuman hasil prakualifikasi 

dilaksanakan pada tanggal 4 November 2004 dengan masa sanggah 5 (lima) 

hari;------------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi jasa pemborongan dalam 

program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau telah tercantum dan diatur 

dalam Dokumen Prakualifikasi;--------------------------------------------------------- 

3.  Adendum Prakualifikasi---------------------------------------------------------------- 

3.1 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004, Panitia Tender menerbitkan 

adendum dokumen prakualifikasi untuk semua paket proyek;--------------  
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3.2 Bahwa hal-hal yang diubah dalam adendum dokumen prakualifikasi  

diantaranya adalah:-----------------------------------------------------------------  

a. Perubahan waktu pengembalian dokumen prakualifikasi dari semula 

tanggal 28 Oktober 2004 diubah menjadi tanggal 1 November 2004 

dan pengunduran waktu pengumuman hasil prakualifikasi dari yang 

semula tanggal 4 November 2004 diubah menjadi tanggal November 

2004;------------------------------------------------------------------------------  

b. Perubahan ketentuan penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)  

Sebelum diubah----------------------------------------------------------------  

SKK > X diberi nilai 100%--------------------------------------------------- 

SKK < 0,2 diberi nilai 0%----------------------------------------------------- 
 

Sesudah diubah---------------------------------------------------------------- 

SKK > 0.8 X diberi nilai 100%----------------------------------------------- 

SKK < 0,8 X dinyatakan gugur----------------------------------------------- 

c. Hal-hal yang tidak diubah dalam Adendum dinyatakan tetap berlaku;- 

4. Peserta Prakualifikasi-------------------------------------------------------------------- 

Bahwa kami mengikuti prakualifikasi untuk keseluruhan paket yang berjumlah  

9 (sembilan) paket dan telah mengirimkan dokumen prakualifikasi tersebut  

tertanggal 28 Oktober 2004;-------------------------------------------------------------- 

 

5.  Evaluasi Dokumen Prakualifikasi-----------------------------------------------------  

Bahwa setelah kami mengirimkan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender 

melaksanakan evaluasi kriteria penilaian prakualifikasi sebagaimana ditetapkan 

dalam ketentuan Dokumen Prakualifikasi;--------------------------------------------- 

  
6.  Pengumuman hasil prakualifikasi---------------------------------------------------- 

Bahwa pada sekitar tanggal 19 November 2004 kami mengetahui adanya hasil 

Prakualifikasi melalui staf kami yang melihat dari papan pengumuman Panitia 

Tender dimana kami dinyatakan lulus untuk semua paket proyek. Namun 

begitu, kami tidak memiliki pengetahuan mengenai kapan tepatnya 

Pengumuman Hasil Prakualifikasi dipublikasikan di papan pengumuman 

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

7.  Sanggahan Peserta Lelang ------------------------------------------------------------- 
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Bahwa waktu sanggah yang disediakan oleh Panitia Tender adalah 5 (lima) hari 

kerja sebagaimana tercantum dan diatur dalam Adendum Dokumen 

Prakualifikasi (sebagai catatan: hari kerja di Propinsi Riau adalah Senin sampai 

dengan Sabtu).------------------------------------------------------------------------------  

8.  Peserta Lelang-----------------------------------------------------------------------------  

Bahwa Panitia Tender mengundang kami yang lulus prakualifikasi di semua 

paket pekerjaan jalan/jembatan yang ditenderkan untuk mengikuti tender 

berdasarkan surat dari Panitia Tender tertanggal 25 November 2004, dimana 

didalamnya dijelaskan mengenai waktu dan tempat pengambilan dokumen 

tender, pemberian penjelasan (aanwijzing Kantor dan lapangan), adendum (jika 

ada), dan pemasukan dokumen penawaran;--------------------------------------------  

9.  Rapat Penjelasan-------------------------------------------------------------------------  

Bahwa pada tanggal 29 November 2004 dilaksanakan Rapat Penjelasan kantor 

dan lapangan oleh Panitia Tender;-------------------------------------------------------  

10. Adendum Pelelangan------------------------------------------------------------------- 

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2004, Panitia Tender menerbitkan adendum 

dokumen pelelangan untuk seluruh paket yang ditenderkan;------------------------ 

11. Pemasukan Dokumen Penawaran Harga-------------------------------------------  

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2004, Panitia Tender membuat surat 

pemberitahuan kepada peserta tender perihal perubahan jadwal pemasukan 

penawaran pengadaan barang/jasa sumber dana APBD tahun Anggaran 2004 

yang semula dijadwalkan tanggal 6 Desember 2004 diubah menjadi tanggal 7 

Desember 2004. Bahwa berdasarkan surat tersebut, kami memasukkan 

dokumen penawaran harga pada tanggal 7 Desember 2004;-------------------------  

12. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga dan Evaluasi Penawaran Harga-  

Bahwa Panitia Tender melakukan pembukaan penawaran harga untuk 9 

(sembilan) proyek yang dilelangkan dalam Program Pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Propinsi Riau pada tanggal 7 Desember 2004 dimana pada saat itu 

Panitia Tender mengumumkan HargaPerkiraan Sendiri (Owner Estimate) untuk 

masing-masing paket;---------------------------------------------------------------------  



 

  
 
 

 
 

98

SALINAN

13. Klarifikasi Penawaran Harga----------------------------------------------------------  

13.1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004, Panitia Tender membuat surat 

undangan klarifikasi penawaran harga kepada direktur kami yang isinya 

pada pokoknya meminta kehadiran Direktur kami pada hari yang sama, 

yaitu tanggal 8 Desember 2004 jam 09.00 WIB di Ruang Rapat Sub 

Dinas Prasarana Jalan, JI. Riau No.1, Riau dengan catatan bahwa Direktur 

kami hadir tanpa dapat diwakili dengan membawa Dokumen Surat 

Penawaran;---------------------------------------------------------------------------  

13.2 Bahwa mengingat surat tersebut baru kami peroleh pada tanggal 8 

Desember 2004, Direktur kami yang pada saat itu berada di Jakarta  tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk dapat memenuhi permintaan 

sebagaimana tercantum dalam surat Panitia Tender tersebut, sehingga atas 

itikad baik kami, salah satu staf kami mengirimkan draft jawaban atas 

surat tersebut kepada Panitia Tender pada tanggal 8 Desember 2004;------  

14. Penetapan Pemenang dan Penandatanganan Kontrak;--------------------------  

Bahwa kami mengetahui mengenai Keputusan Pemenang berdasarkan Surat 

Keputusan Pemenang tertanggal 14 Desember 2004 yang kami terima 

tembusannya. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2004, kami 

menandatangani kontrak kerja untuk paket proyek pembangunan jalan Sorek -

Teluk Meranti -Guntung;----------------------------------------------------------------- 

B.  TENTANG DUGAAN PELANGGARAN--------------------------------------------------------  

1. Bahwa dalam Perkara ini, kami, beberapa pelaku usaha lain, dan Ketua Panitia 

Tender diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5 tahun1999 

dalam pelaksanaan Tender Program Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun 

Jamak (multi-years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

tahun 2004;---------------------------------------------------------------------------------  

2. Bahwa Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-------------------  

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat"------------------------------------------------------------ 
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3. Bahwa sebagaimana pemahaman kami, permasalahan yang diatur dalam Pasal 

22 UU No.5 tahun 1999 adalah larangan persekongkolan dalam tender atau 

dikenal pula dengan istilah collusive tendering atau bid rigging;-------------------  

4. Bahwa dalam Glossary of Competition Terms yang diterbitkan Partnership for 

Business Competition Indonesia tahun 2002 (www.pbc.or.id)  dijelaskan 

mengenai bentuk atau maksud dari bid rigging sebagai berikut:--------------------   
 

"Bid rigging is e particular form of collusive pricerfixing behavior by which 

firms coordinate their bids on procurement or project contracts. There are two 

common forms of bid rigging. In the first, firms agree to submit common bids, 

thus eliminating price competition. In the second, firms agree on which firm 

will be the lowest bidder and rotate in such a way that each firm wins an 

agreed upon number or value of contracts. Since most (but not aI/) contracts 

open to bidding involve governments, it is they who are most often the target of 

bid rigging. Bid rigging is one of the most widely prosecuted forms of 

collusion." ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Bahwa dalam Buku tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha yang disusun oleh Knud Hanson et.al., Ed.revisi, Cet.2; 

Jakarta: Katalis, 2002. Hal: 313 dikatakan bahwa:------------------------------------  

"A conspiracy must be aimed at bringing about collusive tendering. This is 

especially the case if the competitors agree to influence the result of a call for 

tender for the benefit of one of the participants by submitting no tender or only 

pretend tender (with coordinated overpriced bids expecting that the contract 

will be awarded to the bidder who submits the most favorable offer). As a rule, 

such conduct is based on the expectation that the party not benefiting will 

benefit later' from corresponding conduct by other cartel members." ------------- 

6 Bahwa dalam buku EC Competition Law, Text, Cases, and Materials yang 

disusun oleh Alison Jones dan Brenda Sufrin, Oxford University Press, New 

York, 2001, halaman 648 dinyatakan sebagai berikut:-------------------------------  

"Collusive tendering occurs where undertakings collaborate on responses to  

invitation to tender for the supply of goods and services. The practice limits 

prices competition between the parties and amounts to an attempt by the 

tenderers to  share markets between themselves. Instead of competing to submit 

the lowest possible tender at the tightest possible margin, the parties may agree 
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on the lowest" offer to be submitted or agree amongst themselves who should 

be the most successful bidder."----------------------------------------------------------   
 

7 Bahwa KPPU dalam beberapa putusannya (precedence) yang berkaitan dengan 

dugaan persekongkolan dalam tender, pada pokoknya menyatakan sebagai 

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

7.1  Yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerja sama antara pelaku 

usaha dengan pihak lain baik atas inisiatif pelaku usaha dan atau pihak 

lain secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan 

.penyesuaian dan atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan 

dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau 

memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 

tender tertentu (Putusan KPPU No. 08/KPPU-L-2001);-----------------------  

7.2  Yang dimaksud dengan bersekongkol dalam tender/lelang menurut Pasal 

22  UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh 

pelaku usaha dengan pihak lain secara terang-terangan maupun rahasia 

atas inisiatif pelaku usaha maupun pihak lain untuk memenangkan pihak 

,tertentu berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara 

tender kepada peserta tender secara langsung maupun tidak langsung 

dengan melawan hukum (Putusan KPPU No. 07/KPPU-U2003);----------- 

7.3  Bahwa dalam bagian Tentang Hukum Putusan KPPU No. 07/KPPU- 

l/2003, Majelis Komisi menyatakan dan mempertimbangkan sebagai 

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

• Menimbang bahwa berdasarkan temuan di atas, telah terbukti 

Terlapor I mengubah atau setidak-tidaknya menyetujui adanya 

perubahan ranking hasil evaluasi teknis yang menguntungkan 

Terlapor II. Pada awalnya, berdasarkan hasil evaluasi teknis CV. 

Dinatek jaya Lestari menempati ranking pertama dan Terlapor II 

menempati ranking kedua, namun pada akhirnya Terlapor II naik 

menjadi ranking pertama;-----------------------------------------------------  

• Menimbang bahwa meskipun terbukti Terlapor I mengubah atau 

setidak- tidaknya menyetujui adanya perubahan ranking hasil evaluasi 



 

  
 
 

 
 

101

SALINAN

teknis yang menguntungkan Terlapor II, Majelis Komisi tidak 

menemukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa tindakan 

Terlapor I diambil atas permintaan Terlapor II atau berdasarkan 

kerjasama dengan Terlapor II;------------------------------------------------ 

• Menimbang bahwa selain itu, sampai pemeriksan ini berakhir, Majelis 

Komisi tidak menemukan bukti adanya kerjasama baik antara 

Terlapor II dengan panitia lelang maupun dengan Terlapor III untuk 

memenangkan Terlapor II dalam lelang ini;-------------------------------- 

• Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisi 

berkesimpulan tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan dalam 

pelaksanaan lelang penyediaan barang/jasa kegiatan pengembangan 

SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk dan Camat;-------------- 

7.4 Pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara 

terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian 

(concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum 

penyerahan (comparing bid prior to submission) dan atau menciptakan 

persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui dan atau 

memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 

tender tertentu (Putusan KPPU No. 07/KPPU- l/2004 )-----------------------  

 
8. Bahwa KPPU dalam Draft Guideline Tender yang diumumkan atau dimuat 

dalam situs www.kppu.or.id menjelaskan mengenai persekongkolan tender 

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

8.1   Unsur bersekongkol dalam Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 antara lain 

dapat  berupa:----------------------------------------------------------------------  

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;------------------------------------  

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan atau;---------------  

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan atau  

menciptakan persaingan semu; dan atau;---------------------------------  

d. menyetujui dan atau memfasilitasi; dan atau;----------------------------  
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e. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahuj atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu";------  

8.2   Unsur Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender----  

 yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai 

peserta tender dan atau subyek hukum di luar peserta tender;--------------  

8.3  Pengertian persekongkolan dalam tender adalah Kerjasama antara dua 

pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui 

tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender 

sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau 

menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan 

suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui 

bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka 

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

8.4 Berdasarkan pihak yang terlibat, terdapat 2 (dua) bentuk 

persekongkolan, yaitu persekongkolan antar pihak (persekongkolan 

yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemilik/pemberi 

pekerjaan/panitia tender atau dengan pihak-pihak tertentu) atau 

persekongkolan vertikal; dan persekongkolan antar peserta tender, 

persekongkolan antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha 

pesaingnya (persekongkolan horisontal);------------------------------------- 

C. TENTANG PT WIJAYA KARYA SEBAGAI TERLAPOR------------------------ 

1 Bahwa penetapan seluruh pemenang tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi-years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 sebagai Terlapor dalam Perkara ini adalah 

tidak tepat dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang faktual dan akurat;-------  

2 Bahwa penetapan kami sebagai salah satu Terlapor dalam Perkara ini tidak 

didasarkan pada bukti-bukti yang faktual dan akurat, tetapi lebih didasarkan 

kepada asumsi-asumsi yang berlebihan dari tanpa dasar, sebagaimana yang 

akan kami jelaskan dalam bagian selanjutnya dari Tanggapan ini;-----------------  



 

  
 
 

 
 

103

SALINAN

D. TENTANG PROSES PEMERIKSAAN ------------------------------------------------ 

1 Bahwa kami telah bersikap atau setidak-tidaknya berupaya untuk bersikap  

kooperatif di dalam seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan di KPPU;---  

2 Bahwa atas penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

dan/atau Majelis Komisi, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------- 

2.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan ataupun Lanjutan yang 

dilakukan terhadap kami pada tanggal 2 Maret 2005 dan 14 Juli 2005, 

investigator telah mengajukan pertanyaan yang kami anggap  tendensius 

dan menjebak, seperti misalnya:--------------------------------------------------  

• “Dalam kaitan dengan proyek ini, siapa yang sering anda hubungi?"-  

• “Apakah lobby banyak dilakukan di Jakarta atau di cabang?”--------- 

2.2. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, kami tidak diberitahu apakah 

kami memiliki hak untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat 

meringankan kami atau setidak-tidaknya saksi yang dapat memberikan 

keterangan yang sebenar-benarnya agar kami dapat menunjukkan kepada 

Tim Pemeriksa dan/atau Majelis Komisi bahwa kami tidak bersalah atas 

tuduhan pelanggaran pasal 22 UU No.5 tahun 1999;--------------------------   

E.  TENTANG ALAT -ALAT BUKTI ------------------------------------------------------- 

Bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh investigator dalam 

menyusun Kesimpulan Investigator Perkara ini, kami menyampaikan bahwa 

keterangan Para Terlapor dan diperoleh Tim Pemeriksa dan/atau Maielis Komisi 

tidak dapat dijadikan sebagaii satu-satunva bukti untuk menunjukkan. Pemenuhan 

unsur pasal, mengingat Terlapor dalam memberikan keterangannva dihadapan Tim 

Pemeriksa dan/atau Majelis Komisi tidak disumpah; -------------------------------------  

F.  TENTANG FAKTA-FAKTA -------------------------------------------------------------- 

1. Tentang Identitas;--------------------------------------------------------------------------  

Bahwa benar identitas kami yang dicantumkan dalam Kesimpulan Investigator.  

2. Tentang Kronologis Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah Program 

Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi-years) di Lingkungan Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) 

tahun 2004;--------------------------------------------------------------------------------- 
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Bahwa atas kronologis yang dijelaskan dalam Kesimpulan Investigator, kami 

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

2.1. Bahwa kami dalam posisinya sebagai peserta tender dalam Pelaksanaan 

Pelelangan Barong I Jasa Pemerintah Program Pembangunan 

Jalan/Jembatan Tahun Jamak (multi years) di Lingkungan. Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wiiayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana 

Jalan) tahun 2004 telah berupaya dengan itikad baik kami untuk 

mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melampaui 

kewenangan kami di dalam menjalani berbagai prosedur dan peraturan 

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

2.2. Bahwa sepanjang pengamatan kami tahapan proses yang berjalan dari 

tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan Tender atau setidak-tidaknya terkait 

dengan tahapan yang di dalamnya kami terlibat secara langsung, berjalan 

dengan baik (proper) dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada 

pengumuman-pengumuman, penyampaian dokumen penawaran, rapat-

rapat penjelasan, dan pembukaan dokumen penawaran harga dan evaluasi 

penawaran harga;--------------------------------------------------------------------  

2.3. Bahwa BUKANLAH KEWENANGAN dari kami selaku peserta Tender 

untuk memeriksa kebenaran dari perhitungan aritmetik yang diajukan 

oleh masing-masing peserta lelang dan BUKAN PULA KEWENANGAN 

kami untuk menentukan PEMENANG LELANG untuk setiap paket 

proyek;-------------------------------------------------------------------------------- 

2.4. Bahwa TIDAK ADA campur tangan atau intervensi kami dalam setiap 

putusan Panitia Tender, termasuk namun tidak terbatas pada putusan 

mengenai Pemenang Tender/Lelang;-------------------------------------------  

2.5. Bahwa kami tidak pernah melakukan tindakan penyesuaian dalam bentuk 

apapun dengan peserta tender/lelang lainnya dengan tujuan untuk 

mengatur atau menentukan pemenang Tender atau Lelang;------------------ 

2.6. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kami telah melakukan 

tindakan penyesuaian atau membandingkan baik secara terang- terangan 
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maupun diam-diam untuk mengatur atau menentukan pemenang Tender 

atau Lelang;--------------------------------------------------------------------------  

3.  Tentang Perilaku PT Wijaya Karya dalam proses Tender----------------------------  

3.1. Bahwa pernyataan Investigator dalam Kesimpulan Investigator - 

mengenai keberadaan kepala cabang dan direktur kami adalah tidak 

konsisten dan berbeda-beda. Pada halaman 23 angka 3.3. paragraf 2 (dua) 

dan 3 (tiga) dinyatakan bahwa Kepala Cabang kami berada di  Pekanbaru 

dan Direktur kami berada di Jakarta sedangkan dalam halaman 39 hurut G 

angka 2.5 dinyatakan bahwa Kepala Cabang dan Direktur kami keduanya 

berada di Jakarta;-------------------------------------------------------------------- 

3.2. Bahwa TIDAK BENAR atau setidak-tidaknya TIDAK SEPENUHNYA  

BENAR fakta yang dikemukakan investigator dalam Kesimpulan 

Investigator. bahwa kami mengirimkan jawaban atas undangan panitia 

tender untuk melakukan klarifikasi penawaran harga pada tanggal 9 - 10 

Desember 2004. Fakta sebenarnya sebagaimana kami sampaikan pada 

Pemeriksaan di KPPU tertanggal 14 Juli 2005 (Iihat BAP Terlapor III 

pertanyaan 47 dan Surat kami No. TP .01.01/C.RIA.0012/05 tertanggal 

10 Agustus 2005 yang kami tujukan kepada KPPU) adalah bahwa kami 

"dengan itikad baik telah berusaha untuk memenuhi kewajiban yang 

timbul atas Undangan Klarifikasi Penawaran Harga dari Panitia Tender 

tertanggal 8 Desember 2004 tersebut dengan menyampaikan "Konsep 

Jawaban Tertulis (tanpa tanda-tangan) atas Pertanyaan Tertulis Panitia 

dalam Rangka Klarifikasi" kepada Panitia Tender pada tanggal 8 

Desember 2004 oleh Sdr. Firzan Tautan, staf kami dan baru keesokan 

harinya pada tanggal 9 Desember 2004 kami susulkan "Jawaban Tertulis 

(dengan tanda tangan) atas Pertanyaan Tertulis Panitia dalam Rangka 

Klarifikasi Penawaran Harga" oleh staf yang sama;--------------------------- 

3.3. Bahwa berkenaan dengan fakta yang dikemukakan Investigator bahwa 

"Terlapor X (Panitia Tender) membuat dokumen pelaksanaan klarifikasi  

penawaran harga telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2004 dan 

dihadiri oleh Direktur kami yaitu Ir. Sutedjo Wirokusumo,M., dapat kami 

sampaikan bahwa perihal tersebut diluar dari kewenangan hukum dan 

keterlibatan kami di dalamnya, apalagi sebagaimana Pemeriksaan Berkas 

yang kami lakukan di KPPU tanggal 15 September 2005, fakta tersebut 
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tidak didukung oleh alat-alat bukti vanq kuat atau setidak- tidaknya kami 

tidak peroleh di dalam kesempatan pemeriksaan berkas tersebut;----------- 

G.   TENTANG PERTIMBANGAN UNSUR-UNSUR PASAL--------------------------  

1. Tentang Unsur Pelaku Usaha-------------------------------------------------------------  

Bahwa benar kami, PT WIJAYA KARYA (Persero) I Terlapor III, adalah 

pelaku usaha sebagaimana lingkup definisi dalam Pasal 1 angka 5 tentang 

definisi pelaku usaha;---------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain-------------------------------------  

2.1.  Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, bahwa KPPU 

dalam putusan-putusan sebelumnya menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan bersekongkol adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih, 

secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian 

(concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum 

penyeraharl {comparing bid prior to submission) dan atau menciptakan 

persaingan semu (shame competition) dan atau menyetujui dan atau 

memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 

tender tertentu;----------------------------------------------------------------------- 

2.2.  Bahwa sebagaimana pernyataan investigator dalam Kesimpulan 

Investigator" bahwa yang dimaksud bersekongkol dangan pihak lain 

"adalah kerjasama pelaku usana dengan pihak lain dalam bentuk 

pemberian kesempatan eksklusif kepada pelaku usaha tertentu";------------ 

2.3. Bahwa dalam Kesimpulan Investigator dinyatakan pula bahwa HANYA 

Ketua Panitia Tender yang dinyatakan sebagai Pihak lain dalam Perkara 

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

2.4. Bahwa atas dasar dua pernyataan Investigator diatas serta mengacu 

kepada referensi yang kami paparkan pada huruf B angka 8 dari 

Tanggapan ini, maka dapat diartikan bahwa yang menjadi fokus 

permasalahan dalam perkara ini sebenarnya hanya dugaan 
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"persekongkolan yang memiliki dimensi vertikal" saja yaitu antara 

sekelompok pelaku usaha peserta Tender sebagai "pelaku usaha- dengan 

Panitia Tender sebagai "pihak lain". Atau setidak-tidaknya dapat 

dikatakan bahwa permasalahan "persekongkolan yang memiliki dimensi 

horisontal" diantara para peserta tender tidak meniadi fokus permasalahan 

dalam perkara ini. Atau dengan kala lain, jika persekongkolan horisontal 

antar pelaku usaha peserta tender juga menjadi permasalahan dalam 

Perkara ini, maka seharusnya investigator juga memasukan para pelaku 

usaha peserta tender dalam lingkup atau sebagai bagian dari "Pihak Lain" 

atau setidak-tidaknya tidak memberikan definisi persekongkolan 

sebagaimana yang hanya dimaksudkan sebagai "kerjasama pelaku usaha 

(peserta tender) dengan pihak lain (panitia tender) dalam bentuk 

pemberian kesempatan  eksklusif kepada pelaku usaha tertentu;------------ 

2.5. Bahwa berkenaan dengan tidak dijadikannya "persekongkolan yang  

memiliki dimensi horisontal di antara para peserta tender menjadi fokus  

permasalahan dalam perkara ini, maka fakta-fakta beserta bukti-bukti  

pendukungnva dalam bentuk apapun vanq terkait dengan dugaan  adanya 

persekongkolan horisontal meniadi tidak relevan dengan Perkara Ini ;----- 

2.6. Lebih dari itu sebagaimana referensi yang kami kutip pada Huruf B angka 

4-6 di atas bahwa pengertian persekongkolan tender (bid rigging atau 

collusive tendering) hanya mencakup pengertian persekongkolan dalam 

dimensi horisontal atau setidak-tidaknya tidak mencakup persekongkolan 

vertikal, oleh karenanya kami berpendapat bahwa kasus persekongkolan 

vertikal bukan kasus persaingan usaha, oleh karena sebagaimana 

pemaparan di atas bahwa dalam perkara ini Investigator membatasi 

lingkup permasalahan perkara ini hanya pada aspek persekongkolan 

vertikal maka kami berpendapat bahwa perkara ini bukanlah perkara 

persaingan usaha atau setidak-tidaknva bukan perkara dugaan 

pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 ;----------------------------------- 

2.7. Bahwa terlepas dari pendapat kami di atas, perkenankan kami untuk, 

menyampaikan bantahan-bantahan sebagal berikut:--------------------------- 

 
~2.7.1   Bahwa kami membantah pernyataan investigator dalam 

Kesimpulan Investigator di huruf G tentang "Pertimbangan 
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Unsur-Unsur Pasal" angka 2.5 yang menyatakan bahwa Terlapor 

X tidak sungguh-sungguh melakukan klarifikasi penawaran 

harga dengan peserta tender, khususnya yang terkait dengan 

klarifikasi penawaran harga terhadap kami, sebagaimana telah 

kami jelaskan pada huruf A angka 14 dan huruf  F angka 3.2 -

3.3 dari Tanggapan kami di atas;-------------------------------------- 

 2.7.2  Bahwa kami juga membantah pernyataan investigator dalam 

Kesimpulan Investigator dalam huruf G tentang "Pertimbangan  

Unsur-Unsur Pasal" angka 2.6 yang menyatakan bahwa Terlapor 

X membagi-bagi pekerjaan untuk beberapa peserta tender 

tertentu, khususnya dalam paket pembangunan jalan Sorek -

Teluk Meranti -Guntung. Pernyataan investigator tersebut hanya 

didasarkan kepada nilai penawaran setelah koreksi aritmetik dari 

Terlapor IX JO Terlapor VIII yang lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai penawaran kami. Kami menegaskan bahwa 

pelaksanaan penghitungan koreksi aritmetik bukanlah 

merupakan kewenangan kami sebagai peserta tender dan kami 

tidak memiliki akses terhadap proses penghitungan koreksi 

aritmetik. Selain itu, kami tidak pernah melakukan komunikasi 

atau kerja sama bahkan kami tidak pemah ikut campur dalam 

pelaksanaan penghitungan tersebut yang dimaksudkan untuk 

memenangkan kami dalam paket pembangunan tersebut, 

sebagaimana investigator juga tidak dapat menunjukkan bukti 

dalam bentuk apapun yang dapat membuktikan adanya 

komunikasi ataupun kerja sama antara kami dengan Terlapor X 

atau panitia tender;-------------------------------------------------------  

2.7.3.   Bahwa meskipun pernyataan investigator dalam Kesimpulan 

Investigator pad a huruf G; tentang "Pertimbangan Unsur-Unsur 

Pasal" angka 2.6 huruf d merupakan persangkaan adanya  

persekongkolan horisontal, yang notabene tidak relevan 

terhadap Perkara ini sebagaimana telah kami jelaskan dalam 

angka 2.4 -2.5 di atas, namun kami menegaskan bahwa dalam 

membuat penawaran harga pada setiap paket proyek, kami 

mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan asumsi- 

asumsi yang obyektif sebagai berikut: (1) nilai biaya 

engineering; (2) nilai biaya kesulitan akses; dan (3) nilai biaya 
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temporary works; serta (4) berdasarkan pengalaman dan kondisi 

lahan di lokasi proyek;-------------------------------------------------- 

  
2.7.4  Bahwa meskipun pernyataan investigator dalam Kesimpulan 

Investigator dalam huruf G tentang "Pertimbangan Unsur-Unsur 

Pasal" angka 2.6 paragraf 2 merupakan persangkaan adanya 

persekongkolan horisontal, yang notabene tidak relevan 

terhadap Perkara ini sebagaimana telah kami jelaskan dalam 

angka 2.4 -2.5 di atas, namun kami menegaskan bahwa kami 

tidak pernah IT,elakukan tindakan apapun yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan saling menyesuaikan harga 

penawaran, sebagaimana investigator juga tidak dapat 

menunjukkan bukti dalam bentuk apapun yang dapat 

membuktikan adanya komunikasi ataupun kerja sama antara 

kami dengan peserta tender yang lain dalam rangka penyesuaian 

harga penawaran;--------------------------------------------------------  

2.7.5  Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan harga penawaran per 

item dalam setiap paket proyek kami berbeda-beda antara satu 

paket dengan paket yang lain, sebagaimana Investigator dalam 

Kesimpulan Investigator menyatakan adanya ketidak-

konsistenan (dalam Hal. 40 Angka 2.6 huruf d), adalah sebagai 

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

a. Faktor kesulitan lokasi yang berbeda-beda antara paket yang 

satu dengan yang lain;----------------------------------------------  

b.  Faktor ketersediaan stok material yang ada di masing- 

masing lokasi yang berbeda-beda;--------------------------------  

c.  Faktor jarak tempuh dari sumber material yang memenuhi 

persyaratan teknis;---------------------------------------------------  

d.  Jenis alat yang digunakan untuk setiap paketnya berbeda- 
beda;-------------------------------------------------------------------  

e.  Asumsi penghitungan hari kerja efektif yang dipengaruhi 

oleh kondisi cuaca atau alam;--------------------------------------  

2.76  Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Harga Penawaran yang  

diajukan oleh kami mendekati nilai Harga Perhitungan Sendiri 

(HPS) atau Owner Estimate dari Panitia Tender adalah sebagai 

berikut:--------------------------------------------------------------------   
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a.  Paket proyek yang dilelang adalah program pembangunan  

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) sehingga harus 

diperhitungkan perubahan atau kenaikan bahan material. 

Sebagai contoh saat ini telah terjadi perubahan yang 

signifikan  dengan adanya kenaikan BBM dan melemahnya 

kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat;------  

b.  Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan selama 4 (empat) 

tahun, namun pembayaran dilaksanakan dalam kurun waktu 

/ periode 5 tahun sehingga terdapat unsur bunga (interest) 

yang harus diperhitungkan;----------------------------------------  

c.  Mengingat proyek ini dilaksanakan selama 4 (empat) tahun 

dan pemilik proyek tidak dapat memberikan kepastian 

pembiayaan untuk setiap periodik tahun anggarannya, 

sehingga ada resiko yang harus ditanggung oleh kami yang 

kemudian kami pertimbangkan dalam penghitungan harga 

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

2.7.7  Bahwa faktor-faktor yang secara logis menyebabkan adanya 

kemiripan harga penawaran antara kami dengan para peserta 

tender lain adalah sebagai berikut:------------------------------------  

a.  Peserta lelang/tender yang lolos prakualifikasi adalah 

perusahaan yang memiliki kualifikasi yang sarna sehingga 

di antara para peserta lelang/tender terdapat kesamaan atau 

kemiripan kemampuan dan pengalaman;---------------------- 

b.  Pekerjaan pembangunan jalan merupakan jenis pekerjaan 

yang pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama 

sehingga dimungkinkan terjadinya kemiripan harga 

penawaran pembangunannya antara satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain;-----------------------------------  

c.  Dimungkinkan terdapat kesamaan sumber material, 

spesifikasi dan kualitas alat, serta komponen-komponen 

biaya lainnya;------------------------------------------------------  

2.7.8  Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan tersebut di atas, maka  
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 unsur "bersekongkol dengan pihak lain" tidak terpenuhi, atau  

setidak-tidaknya tidak terpenuhi dalam kaitannya dengan 

keikutsertaan kami sebagai peserta tender;---------------------------  
 

3. Tentang unsur mengatur dan menentukkan pemenang tender--------------------------- 

Bahwa sebagaimana bantahan kami dalam angka 2.7.1-2.7.8 di atas, kami 

menegaskan bahwa tidak ada pengaturan dan atau penentuan pemenang tender 

yang kami lakukan sebagaimana investigator juga tidak dapat menunjukkan bukti 

dalam bentuk apapun yang dapat membuktikan adanya pengaturan ataupun kerja 

sama antara kami dengan Pihak Lain;-------------------------------------------------------  

4. Tentang unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;---------------------------- 

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami menegaskan 

bahwa tidak ada tindakan apapun yang kami lakukan baik sebelum, selama, 

maupun setelah proses tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat, baik dalam bentuk perlakuan istimewa yang kami dapatkan maupun 

perbuatan tidak jujur yang kami lakukan;---------------------------------------------------   

H.  KESIMPULAN---------------------------------------------------------------------------------   

Bahwa sebelum menyampaikan Tuntutan, kami ingin menyampaikan beberapa 

penegasan kembali terkait dengan pemaparan kami di atas agar menjadi 

pertimbangan Majelis Komisi dalam membuat putusan atas Perkara ini, yaitu:------- 

1. Bahwa sebagaimana pendefinisian terminologis dan permasalahan yang 

dilakukan oleh investigator dalam Kesimpulan Investigator, maka secara 

obyektif dapat dikatakan bahwa fokus permasalahan yang menjadi obyek 

Perkara ini hanyalah mengenai dugaan persekongkolan vertikal;-------------------  

2. Bahwa Pemeriksaan atas Perkara ini tidak didasarkan pada bukti-bukti yang 

faktual dan akurat tetapi hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang 

berlebihan;---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa tidak ada bukti apapun, baik yang berupa direct evidence maupun 

circumstancial evidence, yang dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa 

kami telah melakukan kerja sarna dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak  lain 

dalam rangka mengatur atau menentukan pemenang tender;------------------------  

4. Bahwa ketidakhadiran direktur kami dalam klarifikasi penawaran harga tidak 

dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kami telah bersekongkol dengan 

panitia/pihak lain karena ketidakhadiran kami pada kenyataannya memang 
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dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direktur kami yang 

berkantor di Jakarta untuk hadir di Ruang Rapat Sub Dinas Prasarana Jalan di 

Riau sebagaimana yang diminta dalam surat undangan Klarifikasi yang 

dikirimkan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan klarifikasi;-------------  

5. Bahwa ketidakhadiran kami justru menunjukkan bahwa tidak ada unsur 

bersekongkol atau bekerja sama antara kami dengan pihak lain/panitia tender 

karena jika memang ada kerja sama maka pastilah Direktur kami sudah siap 

dan berada di Riau pada saat klarifikasi;-----------------------------------------------  

6. Bahwa tindakan membandingkan harga penawaran untuk satu pekerjaan yang 

sama antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain yang diterapkan oleh 

investigator adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan sumber 

pasokan dan biaya atau kondisi yang mungkin berbeda-beda meskipun untuk 

jenis pekerjaan yang sama;---------------------------------------------------------------  

7. Bahwa pelaksanaan koreksi aritmetik BUKANLAH KEWAJIBAN dan. 

TANGGUNG JAWAB kami sebagai peserta lelang sehingga kami tidak 

mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan koreksi aritmetik;------  

8. Bahwa pembuatan dokumen pelaksanaan klarifikasi atau Berita Acara 

Klarifikasi penawaran harga tanggal 8 Desember 2004 BUKANLAH menjadi 

WEWENANG kami sebagai peserta lelang/tender;----------------------------------- 

9. Bahwa kami berkeberatan dengan adanya pernyataan dari salah satu anggota 

Majelis Komisi dalam Perkara ini yang,dimuat dalam surat kabar Riau Mandiri 

tanggal 25 Agustus 2005 (Lampiran 3) yang mengatakan sebagai "' berikut:-----  

"ternyata hasil penyelidikan hingga tingkat pemeriksaan lanjutan yang 

dilakukan . KPPU, proyek multi years itu memang melanggar UU No.5 tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat."---------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa pernyataan tersebut dibuat sebelum dikeluarkannya Putusan, sehingga dapat 

mempengaruhi pendapat dan pertimbangan masyarakat dan/atau anggota majelis 

komisi lainnya serta dapat melanggar prinsip hukum yang berlaku universal, yaitu 

asas praduga tak bersalah;------------------------------------------------------------------  

I.  TUNTUTAN------------------------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan uraian yang telah kami paparkan di atas, kami memohon Majelis 

Komisi Perkara No. 06/KPPU-I/2005 memutuskan sebagai berikut :------------------  
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a. Menyatakan tidak terdapat persekongkolan dalam tender program 

pembangunan jalan/ jembatan tahun jamak (multi-years) di Dinas Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 atau setidak-tidaknya yang 

melibatkan kami, PT WIJAYA KARYA (Persero);---------------------------------- 

b. Menyatakan bahwa kami, PT WIJAYA KARYA (Persero), tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;--  

c.  Atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et 

bono);---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

3. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator Terlapor IV menyatakan 

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

1. Kesimpulan Investigator pada bagian A butir 2 huruf e pada halaman 2 

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

“Ada 6 (enam) perusahaan konstruksi BUMN yang lulus tahap prakualifikasi 

dan mengikuti penawaran harga. Semua perusahaan BUMN tersebut 

memenangkan paket proyek, bahkan PT PP memenangkan 2 (dua) paket 

pekerjaan"-------------------------------------------------------------------------------------  

Tanggapan Terlapor IV: --------------------------------------------------------------------  

a. Bahwa tahapan dalam proses tender terbuka sebagaimana berlaku dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2004 program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (Multi years) di lingkungan--------------------------  

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau adalah sebagai 

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

1. Proses Kualifikasi meliputi (Pengumuman, Pendaftaran dan 

pengambilan dokumen, Pengembalian dokumen, Evaluasi panitia, 

Pengumuman hasil prakualifikasi, waktu sanggah, pengumuman hasil 

evaluasi ulang;------------------------------------------------------------------ 

2. Proses Tender meliputi (undangan mengikuti pengadaan barang dam 

jasa, pengambilan dokumen tender, penjelasan dokumen tender 

(Aanwijzing), peninjauan lapangan, pemasukan dokumen tender 



 

  
 
 

 
 

114

SALINAN

pembukaan penawaran, Evaluasi panitia, klarifikasi, pengumuman 

pemenang, Surat Keputusan;--------------------------------------------------   

b. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004, Panitia Lelang Dinas Kimpraswil 

Propinsi Riau mengumumkan di Harian Riau Pos perihal beberapa paket tender 

pembangunan jalanj/jembatan tahun jamak (multi years) di lingkungan Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau;----------------------------------- 

c. Bahwa berdasarkan pengumuman di Harian Riau Pos tersebut, Terlapor IV 

mendaftar dan mengambil dokumen di Sekretariat Panitia Lelang Dinas 

Kimpraswil Propinsi Riau;--------------------------------------------------------------- 

d. Bahwa selanjutnya Terlapor IV mengikuti seluruh tahapan proses 

Prakualifikasi dan proses tender;-------------------------------------------------------- 

e. Bahwa pada saat pengumuman tender terbuka pada tanggal 7 Desember 2004, 

Terlapor IV memenangkan:--------------------------------------------------------------  

1. Paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Perawang dan;------------------  

2. Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok;--- 

f. Bahwa kedua paket proyek tersebut dimenangkan oleh Terlapor IV setelah 

memenuhi semua syaratjketentuan dalam proses tender terbuka sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang berlaku yang kemudian ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Riau perihal Penetapan Penyedia 

Barang Jasa (SKPPBJ) No.:620/KPTS/PPBJ/16.18.g tertanggal14 Desember 

2004;----------------------------------------------------------------------------------------- 

g. Bahwa sebagai perusahaan yang profesional, Terlapor IV sedapat mungkin 

berusaha untuk memenangkan seluruh paket yang ditenderkan, namun ternyata 

TERLAPOR IV hanya memenangkan dua paket tender dengan harga 

penawaran terendah yaitu Kegiatan Pembangunan Jembatan Perawang  dan 

paket Kegiatan Pembangunan Jalan Bagan Java-Enok -Kuala Enok;-------------- 

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Terlapor IV 

memenangkan tender setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan 

Panitia Lelang Dinas Kimpraswil Propinsi Riau;------------------------------------- 

i.  Bahwa dengan demikian kesimpulan investigator yang menyatakan.f bahwa 

"Ada 6 (enam) perusahaan konstruksi BUMN yang lulus tahap prakualifikasi 

dan mengikuti penawaran harga. Semua perusahaan BUMN tersebut 
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memenangkan paket proyek, bahkan PT PP memenangkan 2 (dua) paket 

pekerjaan (sebagai hasil persekongkolan)" adalah kesimpulan yang tidak 

benar;---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kesimpulan Investigator pada bagian A butir 2 huruf f halaman 2 

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

"Harga penawaran yang diajukan oleh peserta dalam tahap penawaran 

menunjukkan indikasi pengaturan karena semuanya berada dalam kisaran yang 

sarna yaitu 97% -104% dari Owner Estimate." ----------------------------------------- 

Tanggapan Terlapor IV:------------------------------------------------------------------  

a. Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor IV didasarkan pada 

perhitungan yang dilakukan oleh Terlapor IV berdasarkan:----------------------- 

1. Gambar dan spesifikasi (Vide dokumen tender); -------------------------- 

2. Site Visit lapangan yang dilakukan oleh Terlapor IV bersama dengan 

Panitia Lelang Dinas Kimpraswil Propinsi Riau dengan koordinasi PU 

pada hari Selasa tertanggal 30 November 2004 pukul 09.00 WIB s/d 

selesai di masing-masing paket yang ditenderkan;------------------------- 

3. Metode kerja untuk mendapatkan koefisien harga alat material dan 

upah untuk setiap item pekerjaan;-------------------------------------------- 

b. Bahwa selanjutnya dari koefisien harga setelah dikalikan harga dasar 

diperoleh harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan inilah yang 

diajukan Terlapor IV dalam penawaran tender;-------------------------------------  

c. Bahwa perihal indikasi pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh 

peserta dalam tahap penawaran sebagaimana yang disimpulkan oleh 

investigator, bukan merupakan persekongkolan karena para peserta tender 

adalah perusahaan-perusahaan yang berpengalaman dan profesional yang 

menggunakan dasar-dasar perhitungan yang obyektif dan valid sesuai dengan 

keadaan di lapangan dan penentuan harga Terlapor IV telah menggunakan 

dasar-dasar perhitungan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sehingga harga penawaran yang diajukan masing-masing peserta tidak jauh 

berbeda satu sama lain;-----------------------------------------------------------------  
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d. Berdasarkan uraian tersebut maka Kesimpulan Investigator tidak berdasarkan 

bukti tetapi hanya merupakan suatu interpretasi subjektif sehingga mohon 

tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;---------------------------------- 

3. Kesimpulan Investigator pada bagian 3.4 halaman 25 menyatakan:-----------------  

"Bahwa Terlapor IV mempersiapkan dokumen prakualifikasi tertanggal 1 

November 2004. Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor IV untuk 

paket Pembangunan Jalan Bagan Jaya -Enok -Kuala Enok yang dihubungkan 

dengan harga penawaran Terlapor IV dan atau Terlapor lain untuk paket-paket 

pekerjaan pembangunan jalan yang lain, ditemukan hal- hal sebagai berikut:-----  

a. Untuk pekeriaan lain-lain. dalam Paket Pembangunan Jalan Bagan Jaya -

Enok -Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga penawaran 

Terlapor IV lebih rendah sebesar 6.800,19% dibandingkan dengan Harga 

penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII, sedangkan dalam Paket 

Pembangunan jalan paket Sei Pakning -Teluk Mesjid-SP Pusako yang 

dimenangkan oleh Terlapor IX JO Terlapor VlII, harga penawaran Terlapor 

IX JO Terlapor VIII lebih rendah sebesar 141.93% dari Terlapor IV. ---------- 

b. Untuk pekeriaan tanah. dalam Paket Pembangunan Jalan Bagan Jaya - Enok 

-Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga penawaran 

Terlapor IV lebih rendah 2,22% dibandingkan dengan harga penawaran 

Terlapor VI, sedangkan dalam Paket Pembangunan jalan Simpang Kumu- 

Sontang-Duri yang dimenahgkan oleh Terlapor VI, harga penawaran 

Terlapor VI lebih rendah sebesar 27,38% dari Terlapor IV.----------------------  

c. Untuk Pekerjaan lain-lain. dalam Paket Pembangunan Jalan Bagan Jaya -

Enok -Kuala Enok yang dimenangkan oleh Terlapor IV, harga pena~aran 

Terlapor IV lebih rendah sebesar 36,33% dibandingkan dengan harga 

penawaran Terlapor VI, sedangkan dalam Paket Pembangunan jalan 

Simpang Kumu-Sontang-Duri yang dimenangkan oleh Terlapor VI, harga 

penawaran Terlapor VI lebih rendah sebesar 61,46% dari Terlapor IV.-------  

Tanggapan Terlapor IV:---------------------------------------------------------------------  

a. Dasar perhitungan yang digunakan Terlapor IV dalam perhitungan harga 

adalah semua Dokumen yang dikeluarkan oleh Panitia Lelang dan hasil Site 

Visit yang dilakukan Terlapor IV, adapun beberapa catatan yang dapat 

dikemukakan antara lain:---------------------------------------------------------------  
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- Item Pekerjaan Lain-lain pada Paket Sei Pakning-Teluk Mesjid- 

SP.Pusako sangat berbeda dengan Paket Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok, 

sehingga harga pasti berbeda;-----------------------------------------------------  

 Paket Sei Pakning -Teluk Mesjid -SP. Pusako  
No. 

Mata 

Pemb 

Uraian  Satuan  Perkiraan 

Kuantitas 

DIVISI 
10 

A. PEKERJAAN LAIN-LAIN   

10.1(1) 

10.2(1) 

10.2(2) 

 

10.3(1) 

10.4(2) 

10.8(5) 

Pemeliharaan rutin perkerasan 

Patok Pengarah 

Patok Kilometer 

Rambu Jalan dengan permukaan pantul 

Engineering Grade 

Marka Jalan Termoplastik 

Pohon 

M2 

Buah  

Buah 

 

Buah 

M2 

Buah  

420.000.00 

200.00 

61.00 

 

60.00 

2,700.00 

6,002.00 
 

Paket Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok 

No. 

Mata 

Pemb 

Uraian  Satuan  Perkiraan 

Kuantitas 

DIVISI 
10 

A. PEKERJAAN PEMELIHARAAN 

RUTIN 
  

10.1(1) 

10.1(3) 

10.1(3)a 

 

10.1(5) 

Pemeliharaan Rutin Perkerasan 

Pemotongan Rumput (Damija) 

Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian 
dan Timbunan 

Pemeliharaan Rutin Jembatan 

M2 

Buah  

Buah 

 

Buah 

 

441.000.00 

631.000.00 

126.000.00 

 

80.00 

- Spesifikasi pekerjaan maupun kuantitas antara kedua paket di atas 

berbeda, sehingga sangat wajar harga penawaran untuk masing- masing 

paket juga berbeda;-----------------------------------------------------------------  

- Metode pelaksanaan untuk setiap lokasi proyek tidak sama yang tentunya 

mengakibatkan harga akan berbeda;----------------------------------------------  

b. Dasar perhitungan yang digunakan Terlapor IV dalam perhitungan harga 

adalah semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Lelang dan hasil Site Visit 
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yang dilakukan Terlapor IV, beberapa catatan yang dapat dikemukakan 

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

- Item Pekerjaan Tanah pada paket SP.Kumuh-Sontang-Duri sangat 

berbeda dengan paket Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok sehingga harga pasti 

berbeda;------------------------------------------------------------------------------- 

Paket Simpang Kumuh -Sontang - Duri 
No. 

Mata 

Pemb 

Uraian  Satuan  Perkiraan 

Kuantitas 

DIVISI 
10 

B. PEKERJAAN LAIN-LAIN   

10.2(2) 

10.4(2) 

10.2(2) 

10.11 

10.12 

Patok Kilometer 

Marka Jalan Termoplastik 

Pohon 

Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan 

Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian 
& Timbunan 

Buah 

M2 

Buah 

M2 

M2 

60.00 

4.320.00 

1.200.00 

102.800.00 

102.800.00 

 

Paket Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok 
No. 

Mata 

Pemb 

Uraian  Satuan  Perkiraan 

Kuantitas 

DIVISI 
10 

C. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN   

10.1(1) 

10.1(3) 

10.1(3)a 

 

10.1(5) 

 

Pemeliharaan Rutin Perkerasan 

Pemotongan Rumput (Damija) 

Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian 
& Timbunan 

Pemeliharaan Rutin Jembatan 

Ls 

M2 

M 

 

M 

441.000.00 

630.000.00 

126.00.00 

 

80.00 

- Spesifikasi pekerjaan maupun kuantitas antara kedua paket di atas 

berbeda, sehingga sangat wajar harga penawaran untuk masing- masing 

paket juga berbeda;-----------------------------------------------------------------  

- Metode Pelaksanaan untuk setiap lokasi proyek tidak sarna sehingga 

mengakibatkan, harga berbeda;---------------------------------------------------  

c. Bahwa perbedaan harga dalam beberapa item pekerjaan dari proyek- proyek 

dimaksud dapat saja terjadi antara lain karena perbedaan situasi dan kondisi 
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lokasi proyek berdasarkan site visit vang dilakukan Terlapor IV bersama 

dengan Terlapor X; --------------------------------------------------------------------- 

d. Bahwa sehubungan dengan perbedaan harga karena situasi dan kondisi lokasi 

proyek sebagaimana tersebut di atas. maka tidak terbukti Terlapor IV 

melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999;---------------  

4. Kesimpulan Investigator pada Huruf G Bagian 2.1 hal. 33 dinyatakan: ----------- 

"Terlapor X memberikan fasilitas kepada Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor 

XI untuk menyiapkan dokumen prakualifikasi sehingga dapat mengikuti 

prakualifikasi berupa pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi”-------------------------------------------------------------------------------- 

Selanjutnya pada huruf  b hal 34 dinyatakan:-------------------------------------------  

"Bahwa demikian pula dengan Terlapor IV dan VI yang baru selesai 

mempersiapkan dokumen prakualifikasinya pada tanggal 1 November 2004 atau 

setidak-tidaknya dokumen tersebut memang baru  dapat dipersiapkan apabila 

pengembalian dokumen prakualifikasinya adalah tidak tangga1 28 Oktober 

2004, pengunduran waktu pengembalian prakualifikasi yang dilakukan oleh 

Terlapor X merupakan keuntungan bagi Terlapor IV dan Terlapor VI.------------- 

Selanjutnya hal. 35 dinyatakan:------------------------------------------------------------  

"Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan 

pengunduran pengembalian dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 

2004 menjadi tanggal 1 November 2004 adalah bentuk akomodasi Terlapor X 

kepada Terlapor IV, VI dan Terlapor IX agar dapat mengikuti prakualifikasi.-----  

Tanggapan Terlapor IV:------------------------------------------------------------------  

a. Bahwa kesimpulan tim investigator KPPU yang menyatakan bahwa 

pengunduran pengembalian dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 

Oktober 2004 menjadi tanggal 1 November 2004 adalah bentuk akomodasi 

Terlapor X kepada Terlapor IV, VI dan Terlapor IX agar dapat mengikuti 

prakualifikasi sehingga seolah-olah terdapat persekongkolan adalah 

kesimpulan yang tidak berdasar;----------------------------------------------------  

b. Bahwa sesuai dengan dokumen adendum prakualifikasi yang dikeluarkan 

Terlapor X pada tanggal 25 Oktober 2004, Terlapor IV mendapatkan 
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informasi perihal pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi dimana batas akhir pengembalian dokumen prakualifikasi 

yang semula berakhir tanggal 28 Oktober 2004 menjadi tanggal 1 

November 2004;-----------------------------------------------------------------------  

c. Bahwa berdasarkan dokumen adendum prakualifikasi tersebut pada  butir b 

di atas, Terlapor IV memasukkan dokumen kepada Sekretariat Panitia 

Lelang Dinas Kimpraswil Propinsi Riau pada tanggal 1 November 2004;---- 

d. Bahwa kewenangan untuk mengubah batas waktu pemasukan dokumen 

prakualifIkasi sepenuhnya ada pada Terlapor X, selaku panitia dan Terlapor 

IV sama sekali tidak pemah mengajukan permohonan pengunduran waktu 

pemasukan dokumen prakualifikasi kepada Terlapor X;------------------------ 

e. Bahwa pengunduran waktu pengembalian dokumen prakualifikasi oleh 

Terlapor X dianggap Investigator sebagai suatu bentuk pemberian fasilitas 

atau akomodasi terhadap Terlapor IV yang memenuhi unsur bersekongkol 

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU 

NO.5 Tahun 1999;---------------------------------------------------------------------  

f. Bahwa kesimpulan investigator yaitu unsur bersekongkol telah terpenuhi 

adalah kesimpulan yang terlalu prematur;----------------------------------------- 

KESIMPULAN-------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 

yaitu bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat;------------------------------------------------------------------------------------  
!  

4. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator, Terlapor V menyatakan 

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

1. Kami memandang bahwa Investigator dalam membuat kesimpulan mengajukan 

dua hal yaitu:------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Uraian fakta-fakta dan bukti -bukti;-----------------------------------------------------  

b. Dasar Hukum (Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999);--------------------------------------   
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2. Dari hasil kesimpulan Investigator, kami memberikan catatan bahwa Investigator 

dalam menelaah masalah hukum terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan 

bahwa Terlapor V ikut besekongkol dengan pihak lainnya sehingga mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU 

No.5 Tahun 1999, karena dari fakta- fakta serta hasil analisa Investigator tidak 

terdapat satupun yang menyatakan keterlibatan Terlapor V bersekongkol dengan 

pihak manapun;---------------------------------------------------------------------------------  

Untuk hal tersebut kami menolak hasil Kesimpulan serta usulan Investigator yang 

memasukan terlapor V ikut bersekongkol kedalam keputusan majelis komisi yang 

terhormat;----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator, Terlapor VI memberikan 

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

Memperhatikan dan mencermati Kesimpulan Investigator alas dugaan persaingan tidak 

sehat pada proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2004 Program 

Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jama (multi years) di lingkungan Dinas 

Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau, maka kami selaku terlapor VI 

menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut :-------------------------------------------  
 

1. Pada Halaman 7 poin 2.3 tentang tanggal pengumunan Prakualifikasi, KPPU 

menyebut tanggal 4 November 2004, berdasarkan data yang ada pada kami yang 

benar adalah tanggal 13 November 2004;-----------------------------------------------------  

2. Berkaitan dengan yang disebut KPPU tentang harga satuan pekerjaan yang tidak 

sama antara paket satu ke yang lain, hal ini sangat beralasan, karena harga satuan 

pekerjaan sangat ditentukan oleh situasi pengambilan material, jarak angkut material 

dan metoda, yang tentunya situasi tersebut antara satu proyek dengan proyek lain 

tidak sama sehingga menghasilkan.harga satuan yang berbeda pula;---------------------  

3. Sebagaimana disebut dalam kesimpulan KPPU pada halaman 34 butir butir b bahwa 

terlapor VI diuntungkan sehubungan adanya adendum pengembalian dokumen PQ 

diperpanjang sampai tanggal 1 November 2004. Menurut hemat kami hal ini tidak 

benar, karena perpanjangan jadwal pemasukkan dokumen PQ tersebut tidak 

berpengaruh kepada kelulusan PQ kami, karena tidak menambah dan mengurangi 

nilai KD ( Kemampuan Dasar ) perusahaan kami, yang merupakan factor penentu 

lulus atau tidaknya Pra Kualifikasi;------------------------------------------------------------  
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Disamping tanggapan tersebut di atas yang paling penting perlu kami sampaikan 

penegasan kami,bahwa berkaitan dengan keikutsertaan kami pada tender pekerjaan 

Penmbangunan Jalan paket (multi years) di propinsi Riau tersebut PT Istaka Karya 

(Persero) benar-benar telah mengikuti ketentuan sesuai prosedur sebagaimana biasanya;-  

6. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator, Terlapor VII menyatakan 

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

Bahwasanya duduk perkara, halaman 2 butir d Kesimpulan Investigator yaitu untuk 

menyelidiki dan mencari fakta-fakta serta apakah ada bukti-bukti yang kuat benar diduga 

terjadi pengaturan oleh Terlapor X untuk meluluskan PT. Harap Panjang  (Terlapor VII) 

dengan menyalahi ketentuan prakualifikasi Bab C 6.63. Bab C 6.63 menyebutkan bahwa 

pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah pengalaman pekerjaan untuk sub bidang/ 

bidang pekerjaan yang sesuai yang disertai dengan bukti penyelesaian/ berita acara serah 

terima akhir pekerjaan, disertai copy pelunasan pajak kontrak tersebut;----------------------  

a. Bahwa pengalaman pekerjaan yang tertinggi yang disampaikan Terlapor VII dalam 

dokumen Prakualifikasi adalah kontrak Critical Road Phase II dengan No. Kontrak 

TSC-904/RPC/HPC/00 tanggal 8 Desember 2000 antara PT. Harap Panjang dengan 

PT, Caltex Pacific Indonesia dengan nilai kontrak sebesar US$. 20.168.178,90. 

(Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan 

Koma Sembilan Puluh Sen USD) (Terlampir LETTER OF AWARD dan Kontrak);-- 

Bahwa pekerjaan dengan kontrak Nomor: TSC-904/RPC/HP/OO ini hanya 1 (satu) 

kontrak yang dimana dalam kontrak tersebut terdapat beberapa segmen pekerjaan;- 

 

Berdasarkan dokumen prakualifikasi yang diserahkan Terlapor VII kepada 

Terlapor X antara lain sertifikat penyelesaian segmen-segmen pekerjaan, invoice 

dan pembayaran pajak oleh Terlapor VII, terbukti bahwa nilai pembayaran 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia sejak 17 April 

2001 hingga 1 Nopember 2003 telah mencapai US$ 14.864.044,20.- Berdasarkan 

ha1 tersebut maka syarat pengalaman pekerjaan tertinggi telah terpenuhi oleh 

Terlapor VII;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bahwa juga terbukti dan benar bahwa KD T erlapor VII pada Proyek Critical 

Phase II di PT. Caltex Pacific Indonesia telah memenuhi ketentuan prakualifikasi 

Bab C 6.63, berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor VII tanggal 14 Maret 

2005 dan 15 Juli 2005, Majelis Komisi telah benar untuk mengungkapkan semua 
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fakta-fakta dan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) Terlapor VII. Dalam 

pemeriksaan tersebut telah diadakan perhitungan KD Terlapor VII bersama-sama 

Majelis Komisi dan Tim Investigator, yaitu dengan nilai KD sebesar Rp. 

241.089.991.282,00 per tanggal l November 2003;---------------------------------------  

 
Berdasarkan ketentuan dalam dokumen Kontrak Proyek Critical Road Phase II di 

PT Caltex Pacific Indonesia dimana  dengan sistem work order dan partially hand 

over, tertera jelas dalam Minutes of Pre-Bid Meeting CPI Critical Road 

improvement phase -II Contract hari Kamis tanggal 20 Juli 2000 BAB III 

Dokumen Lelang, page 2 of 18 antara lain tertulis : “Contractor may partial 

handover the complete logical section to Company”;-------------------------------------  

 
Bahwasanya terungkapnya nilai KD yang berdasarkan ketentuan kontrak Proyek 

Critical Road Phase II di PT. Caltex Pacific Indonesia memberikan fakta-fakta. 

kuat penerapan sebenarnya yang sesuai dengan ketentuaan prakualifikasi Bab C 

6.63 b ;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b. Bahwa dokumen kerjasama Terlapor VII dengan PT Trifa Abadi yang dilegalisasi 

di Notaris telah terjadi kesalahan di dalam pencatatan di buku pendaftaran pihak 

Notaris yang seharusnya 25 Oktober 2004 tertulis 25 Nopember 2004;---------------- 

 
Lagi pula untuk paket pembangunan jalan Sorek -Teluk Meranti -Guntung ini 

Terlapor VII didiskualifikasi;----------------------------------------------------------------- 

 
Bukankah dengan tidak berhasilnya Terlapor VII Jo PT. Trifa Abadi untuk Paket 

Pembangunan Jalan Sorek Teluk Meranti Sokoi Guntung; ini membuktikan dan 

menjadi fakta sebenamya tidak adanya unsur persekongkolan maupun unsur 

menentukan pemenang;------------------------------------------------------------------------ 

 
Bahwasanya fakta menunjukan tindakan diskriminasi sama sekali tidak berdasar 

dan tidak mempunyai bukti yang kuat, seperti apa yang tersurat dalam Kesimpulan 

Investigator halaman 39 "tidak diperoleh bukti yang kuat berkaitan dengan 

pertemuan tersebut di atas"  Bahwa berkaitan dengan harga penawaran Terlapor 

VII untuk paket Pembangunan Jalan Pelintung -Sepahat -Sei Pakning yang 

dihubungkan dengan harga penawaran Terlapor VI dan atau Terlapor lain untuk 

paket-paket pekerjaan pembangunan jalan yang lain terdapat perbedaan harga 

untuk item pekerjaan struktur dan item pekerjaan lain;----------------------------------- 
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Bahwasanya harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor VII adalah menurut 

masing-masing item pekerjaan dan masing-masing paket pekerjaan adalah wajar 

dan dapat dilaksanakan. Sedangkan perbedaan harga penawaran Terlapor VI dan 

atau Terlapor lain merupakan kemampuan masing-masing perusahaan;--------------- 

Bahwasanya. berdasarkan fakta-fakta uraian diatas, prakualifikasi yang sesuai 

dengan ketentuan prakualifikasi Bab C 6.63 dan tidak adanya unsur mengatur dan 

atau tidak adanya unsur menentukan pemenang tender, maka unsur-unsur pasal 1 

angka 6 jo pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 TIDAK TERPENUHI;------ 

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Terlapor VII memohon kepada 

Majelis Komisi agar dapat memutuskan sebagai berikut dengan amar putusan:------  

"menyatakan Terlapor VII TIDAK TERBUKTI secara sah dan  menyakinkan 

melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”--------------------------  

Demikianlah tanggapan Terlapor VII terhadap Kesimpulan Investigator dan mohon 

Majelis Komisi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;------------------------------ 

 
7. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator, Terlapor VIII menyatakan 

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

1. Tidak benar kalau ada dugaan bahwa panitia sengaja membantu untuk meluluskan 

PT. Modern Widya Tehnical -PT. Anisa Putri Ragil JO dari awal mau memasukan 

data prakualifikasi kami cukup mampu dengan pengalaman yang ada pada kami;--- 

2. Data prakualifikasi yang kami masukan adalah PT. Modern Widya Tehnical 

sebagai Leader dengan komposisi PT. Modern Widya Tehnical 51 % -PT. Anisa 

Putri Ragil 49 %, kalau dalam pengumuman yang lulus prakualifikasi tertulis PT. 

Anisa Putri Ragil - PT. Modem Widya Tehnical JO bagi kami tidak ada masalah 

karena PT. Modern Widya Tehnical tidak mempermasalahkan hal itu;----------------  

Masalah absensi dan lampiran penawaran yang berbeda, staf kami mungkin saja 

kurang koordinasi, kalau dibilang PT. Modern Widya Tehnical membantu PT. 

Anisa Putri Ragil, itu memang seharusnya karena dalam penggabungan perusahaan 

harus saling melengkapi;----------------------------------------------------------------------  

3. Dalam menghitung harga satuan, dalam satu paket pekerjaan tidak bisa 

dibandingkan dengan paket yang lain disamping kondisinya berbeda, asumsinya 

juga berbeda, biasanya yang kami lihat adalah Real Cost dalam satu paket secara 

total;----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Kami yakin bahwa asumsi kami juga tidak selalu benar kalau kami benar terus 

berarti setiap tender pasti menang, padahal dalam sepuluh kali tender belum tentu 

kita menang satu, artinya kadang-kadang orang lain lebih tajam atau orang lain 

salah hitung sehingga bisa menang kemungkinan itu sangat banyak;-------------------  

4. Sesuai hasil Investigasi yang tertuang dalam item 2.3, masalah tulisan absensi 

saudari Wulan mungkin saja terjadi, karena Wulan adalah staf PT. Anisa Putri 

Ragil;---------------------------------------------------------------------------------------------  

Menurut kami tidak ada ketentuan bahwa leader namanya harus didepan yang 

penting esensinya, kalau PT. Modern Widya Tehnical ikut tender atas ajakan PT. 

Anisa Putri Ragil itu memang benar, karena waktu itu PT. Modern Widya Tehnical 

sangat sibuk, jadi ka!au PT. Modern Widya Tehnical membantu PT. Anisa Putri 

Ragil, memang harus begitu dan saling mensuport, tetapi dalam hiturigan bisnis 

tetap sesuai porsinya;--------------------------------------------------------------------------  

PT Modern Widya Tehnical komunikasi dengan PT. Anisa Putri Ragil dinilai 

begitu gampang bukan tanpa dasar, karena saya adalah bekas pejabat PT. Modern 

Widya Tehnical jadi PT. Modern Widya Tehnical tahu bagaimana saya mengambil 

keputusan, yang saya putuskan saya bisa meyakini PT. Modern Widya Tehnical 

bisa setuju, dan demikian sebaliknya yang diputuskan PT. Modem Widya Tehnical, 

saya juga bisa setuju dan kepercayaan itu terbina sampai sekarang ini;----------------  

5. Bahwa ada dugaan dari Tim Investigasi kami melakukan persekongkolan itu 

sangatlah tidak mungkin karena jadwal yang begitu padat dan paketnya pun cukup 

banyak, masalahnya tidak sesederhana itu kami melakukan penawaran secara fair, 

pada saat itu banyak hari libur rasanya tidak gampang mencari pengambil 

keputusan;---------------------------------------------------------------------------------------  

6. Sesuai yang tertuang dalam hasil Investigasi butir 2.5.b pada klarifikasi, saya 

memberi kuasa kepada saudari Wulan, menurut kami saudari Wulan cukup 

mempunyai kapasitas untuk itu, karena Wulan adalah Kepala Cabang. Tetapi untuk 

pengesahan tanda tangan tetap Direktur, karena saya datang ke Pekanbaru tanggal 

8 siang dan klarifikasi sudah selesai, berita acara saya tandatangani kemudian 

dikembalikan ke kantor Kimpraswil;-------------------------------------------------------- 

7. Pada dasamya dalam mengikuti tender ini kami berusaha mengikuti prosedur yang 

ditentukan oleh Panitia, adapun ada kekurangan itu bukan unsur kesengajaan;-------  
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8. Dalam melakukan penawaran kami menghitung secara profesional dengan 

mempertimbangkan antara lain:--------------------------------------------------------------  

a.  Keadaan lokasi;-----------------------------------------------------------------------------  

b. Rencana kerja dan syarat yang ada pada dokumen;-----------------------------------  

c. Sistem pembayaran;-----------------------------------------------------------------------  

d. Waktu pembayaran;-----------------------------------------------------------------------   

Dari keempat kondisi yang paling kami titik beratkan adalah system 

pembayaran dan waktu pembayaran mengingat :-------------------------------------  

- Dari persyaratan pengguna jasa mensyaratkan waktu pelaksanaan 

pekerjaan 4 (Empat) tahun pembayaran 5 (Lima) tahun;----------------------  

- Pengguna jasa tidak bisa memastikan berapa anggaran yang tersedia 

setiap tahunnya, tetapi jadwal pelaksanaan tetap, itu termasuk resiko yang 

kami pertimbangkan;---------------------------------------------------------------  

- Jangka waktu pelaksanaan 4 (empat) tahun dan waktu pembayaran 5 

(Lima) tahun padahal kenaikan harga akibat inflasi tidak akan diberikan, 

sedangkan kita tabu dari pengalaman inflasi kita pertahun antara 10 

(sepuluh),hingga 12 (Dua belas) % (persen);------------------------------------  

Pembayaran dalam prediksi kami dimungkinkan dua kali dalam satu tahun 

itupun bulan pembayarannya tidak pasti sedangkan jadwal pelaksanaan tetap. 

Itu semua yang melatarbelakangi penawaran kami dan kami perhitungkan 

sebagai resiko yang harus kami masukkan dalam harga penawaran;---------------  

 

8. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator, Terlapor X menyatakan 

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

A. TANGGAPAN TERHADAP DUDUK PERKARA--------------------------------------  

2.a    Bahwa yang disimpulkan oleh investigator dalam butir 2a ini adalah waktu 

sanggah yang hanya 4 hari kerja sehingga hal tersebut telah melanggar Kepres No. 

80 Tahun  2003. Bahwa kesimpulan investigator ini adalah tidak benar karena 

tidak mempunyai dasar hukum;-----------------------------------------------------------  

Bahwa pengumuman Hasil Prakualifikasi tanggal 13 Nopember 2004 jatuh pada 

hari Sabtu yang merupakan hari kerja di Propinsi Riau, sedangkan pada tanggal 14 
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Nopember 2004 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2004 adalah hari libur 

nasional yaitu hari libur Idul Fitri 1425 H, dan tanggal 17, 18 dan 19 Nopember 

2004 ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Riau sebagai cuti bersama dalam rangka 

melaksanakan hari raya Idul Fitri, sesuai dengan Surat Edaran Gubemur Riau No. 

003/BADP/2003/2115 tanggal 5 Desember 2003 perihal Hari libur Nasional dan 

Cuti bersama tahun 2004 (Bukti T.X-l). Dari penjelasan tersebut maka terbukti 

kesimpulan tim investigator bahwa hari libur Nasional dari tanggal14 Nopember 

2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 adalah salah, sebagaimana dapat 

dilihat pada kalender berikut;-----------------------------------------------------------------  

 
KALENDER BULAN NOPEMBER TAHUN 2004------------------------------------------------- 
 

MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 
31 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 25 2 3 4 

Catatan : 
Tanggal : 13 Nopember 2004 Pengumuma PQ merupakan hari kerja di Prop. Riau  
Tanggal : 14,15,16 Nopember 2004 Libur Idul Fitri  
Tanggal : 17, 18, 19 Nopember 2004 hari libur cuti bersama.  
Tangga! : 20,22,23,24,25 Nopember 2004 Masa Sanggah  
Tanggal : 2 Nopember 2004 hari Minggu tidak dihitung sebagai hari kerja.  
 

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa masa sanggah adalah selama 5 (lima) hari 

terhitung mulai  hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2004 sampai dengan hari Kamis 

tanggal 25 Nopember 2004 (tidak termasuk hari Minggu tanggal 21 Nopember 

2004). Bahwa di Propinsi Riau hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2004 merupakan 

hari kerja, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan. Gubernur nomor 

KPTS:363/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang Hari dan Jam Kerja di 

lingkungan Pemerintah Propinsi Riau yang menyatakan bahwa terhitung sejak 

tanggai 1 Agustus 2005 menyatakan hari Sabtu adalah hari libur/tidak hari kerja;---  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masa sanggah 5 (lima) hari kerja telah sesuai 

dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 BAD II point k. Dengan demikian 

informasi-informasi yang diterima oleh tim monitoring adalah informasi yang tidak 

akurat dan tidak cermat dan kesimpulan investigator pada butir 2a adalah salah;----  

2.b   Perubahan jadwal pengumuman hasil prakualifikasi telah diumumkan Terlapor X 

pada papan pengumuman Kantor Dinas Kimpraswil Propinsi Riau dan tidak 

disampaikan Terlapor X kepada semua peserta tender, karena penyampaian hasil 

pengumuman prakualifikasi kepada peserta tidak diatur dalam Keppres nomor 80 

tahun 2003. Hal ini berbeda dengan pengumuman tender yang perlu diumumkan 
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secara luas, efisien dan tepat sesuai jangkauan masyarakat yang dituju melalui 

media elektronik dan cetak serta papan pengumuman dan LPJKD;---------------------  

2.c    Bahwa dugaan tim monitoring/investigator yang menyatakan telah terjadi 

pengaturan untuk meluluskan PT. Anisa Putri Ragil JO PT. Modern Widya 

Technical dalam tahap prakualifikasi adalah dugaan yang tidak benar dan tanpa 

dasar hukum yang kuat. Bahwa Dokumen prakualifikasi yang diterima oleh Panitia  

pada tanggal 1 Nopembet 2004, adalah dokumen PT. MODERN WIDYA 

TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL. Panitia menilai kemampuan dasar 

(KD) perusahaan tersebut berdasarkan pengalaman tertinggi yang dimiliki oleh PT. 

MODERN WIDYA TECHNICAL maka perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan 

memenuhi syarat. Dalam pengetikan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dan 

pengumuman hasil prakualifikasi terjadi kekeliruan dalam pengetikan nama 

perusahaan yang seharusnya PT. MODERN WIDYA TECHNICAL JO. PT. 

ANISA PUTRI RAGIL. menjadi PT. ANISA PUTRI RAGIL JO. PT. MODERN 

WIDYA TECHNICAL. Kekeliruan tersebut sampai pada penandatanganan kontrak 

paket Pembangunan Jalan Sei Pakning -Teluk Mesjid -Simpang Pusako vang 

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

Kekeliruan tersebut telah diperbaiki dengan melakukan Amandemen Kontrak 

Kesatu Nomor 620/SPK/MULTI/PDJ-SPTMSP/17.01 tanggal 21 Mei 2005, yaitu 

mengembalikan nama perusahaan yang ber-JO sesuai dengan dokumen. yang 

disampaikan pada saat prakualifIkasi yaitu dari PT. ANISA PUTRI RAGIL  JO. 

PT. MODERN WIDYA TECHNICAL menjadi PT. MODERN WIDYA 

TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL oleh Kepala Dinas Kimpraswil 

Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran;------------------------------------------------- 

Bahwa adanya Amandemen Kontrak Kesatu Nomor 620/SPK/MULTI/PBJ- 

SPTMSP/17.01 tanggal 21 Mei 2005 didasarkan atas hasil penelitian dari Panitia 

Peneliti Pelaksana Kontrak Dinas Kimpraswil Propinsi Riau;---------------------------  

2.d  Bahwa dugaan tim monitoring/investigator yang menyatakan telah terjadi 

pengaturan untuk meluluskan PT Harap Panjang dalam tahap prakualifikasi adalah 

dugaan yang tidak benar dan tanpa dasar hukum yang kuat. Pengalaman pekerjaan 

yang tertinggi yang disampaikan PT. Harap Panjang dalam dokumen Prakualifikasi 

adalah kontrak Jasa-jasa Peningkatan Jalan -jalan Kritis Phase II No.Kontrak TSC-

904/RPC/HPC/00 tanggal 8 Desember 2000 antara PT. Harap Panjang dengan PT. 

Caltex Pacific Indonesia dengan nilai kontrak sebesar US$. 20.168.178,910., ~ 

dimana dalam kontrak tersebut terdapat beberapa pekerjaan;----------------------------  
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Berdasarkan dokumen prakualifikasi yang diterima Terlapor X dari PT. Harap 

Panjang antara lain sertifikat penyelesaian pertama hingga penyelesaian akhir 

seluruh segmen yang dikeluarkan oleh PT. Caltex, invoice dan pembayaran 

pajak oleh PT. Harap Panjang atas pembayaran yang dilakukan oleh PT 

Caltex, terbukti bahwa nilai pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT 

Harap Panjang hingga bulan Nopember 2003 telah mencapai US$. 14.301.077,05  

(empat belas juta tiga ratus satu ribu tujuh puluh tujuh dollar koma lima sen) 

Berdasarkan hal tersebut maka syarat pengalaman pekerjaan tertinggi telah 

terpenuhi oleh PT. Harap panjang;-----------------------------------------------------------  

Pada kontrak tersebut penyerahan hasil pekerjaan dilakukaan secara parsial, 

berdasarkan Minutes of Pre-Bid Meeting CPI Critical Road Iimprovement Phase -

II  Contract hari Kamis tanggal 20 Juli 2000 BAB III Dokumen Lelang tentang 

Technical Specification by Dan Marcy antara lain tertulis : “Contractor may 

partial handover the complete logical section to Company “;--------------------------- 

Kemampuan dasar terhadap mata uang rupiah dihitung berdasarkan rincian sebagai 

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

1. Nilai tukar rupiah terhadap'US$ pada bulan Nopember 2004 sebesar Rp. 

9.075,- (sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);-------------------------------------- 

2. Sertifikat April 2001 sd. Nopember 2002, diberikan Present Value;---------------  

3.  Sertifikat Desember 2002 sd. Nopember 2003, nilai sertifikat diperhitungkan 

tanpa Present Value;-----------------------------------------------------------------------  

4. Sertifikat Desember 2003 sd. Pebruari 2004, Nilai sertifikat tidak dapat 

diperhitungkan, karena masih dalam proses masa pemeliharaan;-------------------  

5. KD>2NPT ;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dari uraian diatas, maka kemampuan dasar PT Harap Panjang adalah sebesar US$. 

14.301.077,05 x Rp. 9.075 x l,1 x 2 = Rp.285.521.003.398,73 (dua ratus delapan 

puluh lima lima ratus dua puluh satu juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh 

delapan rupiah koma tujuh puluh tiga sen );------------------------------------------------  

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka PT Harap Panjang memenuhi syarat 

untuk lulus prakualifikasi dan tidak ada pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor 

X;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.e  Evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi yang disampaikan oleh peserta lelang 

kepada panitia berpedoman kepada Keppres 80 tahun 2003 dan dokumen 
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prakualifikasi 8 (delapan) yang diterbitkan oleh panitia. Rekanan peserta lelang 

yang lulus prakualifikasi adalah rekanan yang menyampaikan dokumen 

prakualifikasi dan memenuhi ketentuan dan persyaratan setelah melalui proses 

evaluasi. 6 (enam) perusahaan BUMN yang lulus prakualifikasi dan memenangkan 

pelelangan adalah perusahaan yang mempunyai harga penawaran terendah dan 

memenuhi syarat setelah melalui proses evaluasi terhadap penawaran yang 

disampaikan kepada panitia. Dalam proses pelelangan tidak ada diskriminasi pada 

peserta lelang antara perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta;------------------ 

2 f  Bahwa hasil monitoring dan kesimpulan investigator yang menyatakan bahwa 

terdapat indikasi pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender 

dalam tahap penawaran karena penawaran ada pada kisaran yang sama adalah tidak 

berdasar dan hanya dugaan tanpa bukti yang kuat;----------------------------------------  

Di dalam risalah penjelasan (aanwijzing) disebutkan bahwa masa pelaksanaan 

kegiatan adalah 4 tahun anggaran dan masa pembayaran 5 tahun anggaran. Alokasi 

dana pertahun tergantung dari ketersediaan dana dalam tahun anggaran berjalan;----  

Di dalam dokumen lelang disebutkan bahwa penyesuaian harga (eskalasi) terhadap 

harga satuan penawaran tidak dapat diberikan pertahun (terhadap inflasi). 

Penyesuaian harga (eskalasi) diberikan apabila adanya kenaikan harga akibat 

adanya kebijakan moneter dari pemerintah;------------------------------------------------  

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat kami para peserta lelang akan 

menghitung harga penawaran secermat mungkin;----------------------------------------- 

Dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003 BAB II.A.2.f.12.f (2) harga satuan 

pekerjaan yang ditawar merupakan hak/milik penawar;----------------------------------  

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 33 ayat (1) b dan 

dokumen kontrak masing-masing paket, kepada rekanan dapat diberikan uang 

muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Namun sampai saat ini (s.d Tahun 2005) 

dana yang tersedia untuk masing-masing, paket kontrak kurang lebih 12% terhadap 

nilai kontrak Dengan demikian uang muka untuk masing-masing kontrak belum 

dapat dipenuhi;----------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa selanjutnya Terlapor X akan menanggapi kesimpulan investigator yang 

dianggap relevan yang berhubungan langsung dengan posisi Terlapor X-------------- 

3      Tanggapan Perilaku Terlapor X (Ketua Panitia Lelang)-----------------------------------  
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3.8  Terlapor VIII dan Terlapor IX;----------------------------------------------------------  

Terlapor VII dan Terlapor IX dalam menyampaikan dokumen prakualifikasi 

melakukan Joint Operation (JO) yang disahkan oleh Notaris Syamsul Faryeti, 

SH nomor 6946/W /X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 dengan komposisi 51 % 

untuk terlapor VIII dan 49% untuk Terlapor IX merupakan persyaratan yang 

diminta dalam dokumen prakualifikasi bagi penawar yang melakukan 

kerjasama operasi (JO), adapun surat perjanjian yang ada diluar dokumen 

prakualifikasi panitia tidak mengakui keabsahan dokumen tersebut;--------------- 

3.9 Terlapor X ---------------------------------------------------------------------------------- 

a.   Dalam Hal Adendum Prakualifikasi (PQ)-------------------------------------- 
Bahwa tidak benar Terlapor X memberi kesempatan kepada peserta 

tertentu untuk mempersiapkan dokumen prakualifikasi dengan cara 

menambah batas waktu pemasukan dokumen prakualifikasi;------------ 

Bahwa Adendum diterbitkan dengan pertimbangan Perubahan Batasan 

terhadap penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan merevisi waktu 

penayangan pengumuman sampai batas akhir pemasukan dokumen 

prakualifikasi sebagaimana yang disyaratkan Keppres nomor 80 Tahun 

2003;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dalam Dokumen Awal------------------------------------------------------------------  

Sisa Kemampuan Keuangan semula tertulis :----------------------------------------- 

SKK > X diberi nilai 100 %   

0,20 < SKK < X diberi nilai 50 %      untuk usaha kecil 

SKK < 0,20 diberi nilai 0 %  

Dalam Adendum dirubah menjadi:------------------------------------------------- 

SKK > 0,80 X diberi nilai 100 %      untuk usaha besar  

untuk usaha besar KK <0,80 X dinyatakan gugur     

Waktu penayangan pengumuman sampai batas akhir pemasukan dokumen 

prakualifikasi--------------------------------------------------------------------------  

Semula :   

Pengumuman Lelang      Bts Akhir                      Bts. Akhir 

                                         Tayangan                     Pemasukan 

18 Okt 2004                   26 Okt 2004                  28 Okt 2004 

9 HK 

 

Keterangan: 
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7 HK 

 

2 HK 

Tidak sesuai dengan  

Kepress 80 Th 2003 

 

Menurut Kepres 80 Tahun 2004 

Pengumuman Lelang      Bts Akhir                      Bts. Akhir 

                                         Tayangan                     Pemasukan 

sekurang2nya 10 HK 

 

Keterangan: 

  

sekurang2nya 7 HK 

 

sekurang2nya 2 HK 

Yang tercantum dalam  

Kepress 80 Th 2003 Bab 
I D.I.a.1)a)&c) 

Dirubah menjadi : 

Pengumuman Lelang      Bts Akhir                      Bts. Akhir 

                                         Tayangan                     Pemasukan 

12 HK 

 

Keterangan: 

  

7 HK 

 

2 HK 

Telah sesuai dengan apa 
yang diamanatkan Kepres 
80 Tahun 2003 12 HK > 
sekurang2nya 10 HK 

 

Perubahan tersebut dikarenakan pada SKK semula merupakan penilaian untuk 

usaha kecil, sehingga perlu diperbaiki penilaian tersebut untuk usaha besar 

yang dituangkan ke dalam Adendum Prakualifikasi yang diterbitkan pada 

tanggal 25 Oktober 2004;-----------------------------------------------------------------  

Adendum prakualifikasi juga disebabkan oleh perubahan jadwal pemasukan 

dokumen prakualifikasi yang semula tanggal 28 Oktober 2004 diundur menjadi 

tanggal 1 Nopember 2004;----------------------------------------------------------------  

Perubahan tersebut berdasarkan Keppres nomor 80 Tahun 2003 BAB I 

D.1a.1.:--------------------------------------------------------------------------------------  

a. Penayangan Pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya 

dilaksanakan selama 7  (tujuh) hari kerja;--------------------------------------- 

b. Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 

(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------------------ 
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c. Berdasarkan a) dan c) batas pemasukan dokumen sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2004 sementara 

pada dokumen prakualifikasi awal hanya tercantum 9 (sembilan) hari 

kerja sehingga waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. Dengan 

demikian panitia menetapkan perubahan waktu pemasukan dokumen 

prakualifikasi menjadi tanggal 1 Nopember 2004 dengan jumlah 12 (dua 

belas) hari kerja;--------------------------------------------------------------------- 

b. Dalam Hal Penilaian Kemampuan Dasar---------------------------------------  

Pengalaman pekerjaan yang tertinggi yang disampaikan PT Harap Panjang 

dalam dokumen Prakualifikasi adalah kontrak Jasa-jasa Peningkatan Jalan-

Jalan Kritis Phase II No. Kontrak .TSC-904/RPCrdPC/00 tanggal 8 

Desember 2000 antara,PT. Harap Panjang dengan PT. Caltex Pacific 

Indonesia dengan nilai kontrak sebesar US$. 20.168.178,90., dimana dalam 

kontrak tersebut terdapat beberapa pekerjaan;------------------------------------ 

Berdasarkan dokumen prakualifikasi yang diterima Terlapor X dari PT. 

Harap Panjang antara lain sertifikat penyelesaian pertama hingga 

penyelesaian akhir seluruh segmen , .yang dikeluarkan oleh PT. Caltex, 

invoice dan pembayaran pajak oleh PT. Harap Panjang atas pembayaran 

yang dilakukan oleh PT Caltex; terbukti bahwa nilai pembayaran pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh PT Harap Panjang hingga bulan Nopember 2003 

telah mencapai US$. 14.301.077,05. Berdasarkan hal tersebut maka syarat 

pengalaman pekerjaan tertinggi telah terpenuhi oleh PT. Harap Panjang;---- 

Pada kontrak tersebut penyerahan basil pekerjaan dilakukaan secara parsial, 

berdasarkan Minutes of Pre-Bid Meeting CPI Critical Road Iimprovement 

Phase -II Contract hari Kamis tanggal20 Juli 2000 BAB III Dokumen 

Lelang tentang Technical Specification by Dan Marcy antara lain tertulis : 

'Contractor may partial handover the complete logical section to Company' 

(Bukti T .X-4), Kemampuan dasar terhadap mata uang rupiah dihitung 

berdasarkan rincian sebagai berikut:------------------------------------------------  

1)  Nilai tukar rupiah terhadap US$ pada bulan Nopember 2004 sebesar 

Rp. 9.075,- (sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);---------------------- 

2)  Sertifikat April 2001 sd. Nopember 2002, diberikan Present Value;---  

3)  Sertifikat Desember 2002 sd. Nopember 2003, nilai sertifikat 

diperhitungkan tanpa Present Value;-----------------------------------------  
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 4)  Sertifikat Desember 2003 sd. Pebruari 2004, Nilai sertifikat tidak 

dapat diperhitungkan, karena masih dalam proses masa 

pemeliharaan;-------------------------------------------------------------------  

5)  KD> 2 NPt ;-------------------------------------------------------------------- 

Dari uraian diatas, maka kemampuan dasar PT Harap Panjang adalah 

sebesar US$. 14.301.077,05 x Rp. 9.075 x 1,1 x 2 = Rp.285.521.003.398,73 

(dua ratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ribu 

tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tiga sen);--------- 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka PT. Harap Panjang memenuhi 

syarat untuk lulus prakualifikasi;---------------------------------------------------- 

Untuk penilaian Kemampuan Dasar (KD)-------------------------------------  

PT. Bumi Rejo JO PT. Amen Mulia---------------------------------------------  

Pengalaman Kerja berdasarkan kontrak paket AP.13 Widang-Gresik 1 No. 

01-2J/AP-  13/RB/1428/03-98 tanggal 14 Maret 1998 dan Adendum No. 19 

tanggal 23 Desember  2002, pada halaman 2 (dua) dan Summary of 

Adendum No. 19 tegas dinyatakan bahwa total nilai kontrak sebesar Rp. 

44.248.481.169,77 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh 

delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh 

sembilan rupiah koma tujuh puluh tujuh) untuk kontrak dalam mata uang 

dollar Amerika sebesar US dollar US 5.048.270,92 (lima juta empat puluh 

delapan ribu dua ratus tujuh puluh dollar koma sembilan puluh dua sen) 

kurs nilai dollar terhadap rupiah ditetapkan sebesar Rp. 2.364,- (dua ribu 

tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :---------  

Phisik :  

- Rupiah      Rp.28.291.779.517,64  

- US dollar US 5.048.270,92 x Rp. 2.364,-   Rp. 11.934.112.454,80  

- PPN 10%        Rp.  4.022.589.197,26  

Total kontrak AP .13 Widang gresik I   Rp.44.248.481.169,60  

Adapun perbedaan perhitungan antara Terlapor X dengan rekanan terletak 

pada  pengambilan nilai kurs dollar US, dimana kontraktor mengambil kurs 

nilai dollar terhadap rupiah sebesar Rp 9.100,- (sembilan ribu seratus 

rupiah) sementara panitia mengambil nilai kurs dollar sebesar Rp. 2.364,- 
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(dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan yang 

tercantum dalam Summary of Adendum No. l9;-  

PT. AGRA WISESA UTAMA----------------------------------------------------  

Nilai kontrak paket Relocation of National Road Kotapanjang Hidroelectric 

Power Project, kontrak nomor kontrak : 066.PJP/922/1992/M tanggal 7 

Oktober 1992 Rp. 114.838.832.706 (seratus empat belas milyar delapan 

ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus 

enam rupiah) tidak mencantumkan sharing JO dengan PT. Citra Sarana 

Bahari Persada yang ada sharing keuntungan untuk PT. Citra Sarana Bahari 

Persada sebesar 6 % sehingga pengalaman tersebut tidak dapat dinilai 

berdasarkan dokumen prakualifikasi BAB C.6.2.2.;-----------------------------  

PT. BINA BARAGA UTAMA---------------------------------------------------- 

Nilai kontrak paket Bekasi -Cawang -Kampung Melayu (Tol Road Project 

Jakarta) kontrak nomor : 004/SPP-KKDM/VII/97 Rp. 1.117.809.000.000,- 

(satu trilyun seratus tujuh belas milyar delapan ratus sembilan juta rupiah) 

sharing JO, faktur pajak, Berita Acara Serah Terima tidak ada, sehingga 

tidak memenuhi ketentuan BAB C.6.6.3 dokumen prakualifikasi;-------------  

Nilai kontrak paket Jakarta -Serpong Tol Way Project Paket 1 dan 2 

Tangerang kontrak Nomor : 004/BSDT/-SP-HAB/96 tanggal 4 Nopember 

1996 Rp 113.274.162.700,- (seratus tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh 

empat seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sharing JO, faktur 

pajak, Berita Acara Serah Terima tidak ada, sehingga tidak memenuhi 

ketentuan BAB C.6.6.3 dokumen prakualifikasi.;--------------------------------  

PT SUMBER MITRA JAYA ----------------------------------------------------- 

Mempunyai nilai kontrak sebesar Rp. 65.977.272.727,48 (enam puluh lima 

milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu 

tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh delapan sen) 

Adendum kontrak 15 (lima belas) Rp. 105.399.503.928,-  (seratus lima 

milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu sembilan 

puluh dua delapan rupiah) final kontrak pada saat Serah Terima Akhir 

Rp.90.863.235.213,-  Porsi JO SMJ 74 % dan Yala 26%, maka nilai 

kontrak yang dihitung adalah 74% x Rp. 90.863.235.213 (sembilan puluh 

milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua 

ratus tiga belas rupiah) = Rp.67.238. 794.057,- (enam puluh tujuh milyar 
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dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima 

puluh tujuh rupiah) sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB C.6.2.2 

dokumen prakualifikasi;--------------------------------------------------------------  

PT. YASA PATRIA PERKASA DAN PT. BRANTAS ABIPRAJA ------ 

Perusahaan tersebut tidak menyertakan copy pelunasan pajak penyelesaian 

pekerjaan, sehingga tidak memenuhi ketentuan BAB 6.6.3;--------------------  

 
c. Dalam Hal Evaluasi Terhadap keikutsertaan Terlapor IX JO Terlapor 

VII ;------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumen prakualifikasi yang diterima oleh Panitia pada tanggal 1 

Nopember 2004, adalah dokumen PT. MODERN WIDYA TECHNICAL 

JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL. Panitia menilai kemampuan dasar (KD) 

perusahaan tersebut berdasarkan pengalaman tertinggi yang dimilik oleh 

PT. MODERN WIDYA TECHNICAL maka perusahaan tersebut 

dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Dalam pengetikan hasil evaluasi 

dokumen prakualifikasi dan pengumuman hasil prakualifikasi terjadi 

kekeliruan dalam pengetikan nama perusahaan yang seharusnya PT. 

MODERN WIDYA TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL menjadi 

PT. ANISA PUTRI RAGIL JO. PT. MODERN WIDYA TECHNICAL. 

Kekeliruan tersebut sampai pada penandatanganan kontrak Paket 

Pembangunan Jalan Sei Pakning -Teluk Mesjid - Simpang Pusako yang 

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

Kekeliruan tersebut telah diperbaiki dengan melakukan Amandemen 

Kontrak Kesatu Nomor 620/SPK/MULTI/PB-SPTMSP/17.01 tanggal 21 

Mei 2005 yaitu mengembalikan nama perusahaan yang ber-JO, sesuai 

dengan dokumen yang disampaikan pada saat prakualifikasi yaitu dariPT. 

ANISA PUTRI RAGIL JO. PT. MODERN WIDYA TECHNICAL menjadi 

PT. MODERN WIDYA TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL 

oleh Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran;--  

d.  Dalam Hal Pengumuman Prakualifikasi----------------------------------------  

Pengumuman hasil Prakualifikasi diumumkan/ditempel, pada papan 

pengumuman Kantor Dinas Kimpraswil Propinsi Riau. Penyampaian hasil 

pengumuman prakualifikasi kepada rekanan tidak diatur dalam Keppres 80 

Tahun 2003 sehingga memungkinkan PT. Yasa Patria Perkasa tidak 

mengetahui hasil pengumuman tersebut;------------------------------------------- 
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e.  Dalam Hal Koreksi Aritmatik------------------------------------------------------ 

a. Paket Pembangunan Jalan Sp. Kumu -Sontang - Duri;----------------------  

Bahwa kesimpulan Investigator pada butir a. yang menyatakan Terlapor 

X menilai harga penawaran Terlapor IX JO Terlapor IX adalah tidak 

benar karena yang benar ada1ah Terlapor X menilai harga penawaran 

Terlapor IX JO Terlapor VIII. Bahwa koreksi aritmatik untuk proyek ini 

didasarkan atas penawaran Terlapor IX- JO Terlapor VIII dan kemudian 

koreksi aritmatik dilakukan dengan dibandingkan antara penawaran 

dengan harga perkiraan sendiri (HPS) dan pada akhirnya dibuatlah 

evaluasi harga;-------------------------------------------------------------------- 

b. Paket Pembangunan Jalan Sorek -Teluk Meranti -Guntung;---------------

Bahwa kesimpulan Investigator pada butir a. yang menyatakan Terlapor 

X menilai harga penawaran Terlapor JO Terlapor IX adalah tidak benar 

karena yang benar adalah Terlapor X menilai harga penawaran Terlapor 

IX JO Terlapor VIII. Bahwa koreksi airtmatik untuk proyek ini 

didasarkan atas penawaran Terlapor IX JO Terlapor VIII dan kemudian 

dibandingkan antara penawaran dengan harga perkiraan sendiri (HPS) 

dan pada akhimya dibuatlah evaluasi harga;----------------------------------  

Panitia dalam mengevaluasi Administrasi Terlapor VI tidak memenuhi 

persyaratan administrasi dan dinyatakan gugur, dengan alasan bahwa 

volume yang ditawarkan (Daftar Kuantitas) kontraktor tidak sesuai 

(menyimpang) dari Daftar Kuantitas yang diberikan oleh panitia kepada 

rekanan dalam dokumen adendum perubahan. Hal ini a ditegaskan 

dalam Keppres 80 Tahun 2003 BAB II..A..I.f.4.b dan 4.c serta BAB 

II.A.1.f.5.a. Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 BAB II.A.1.f.12.f 

koreksi aritmatik dilakukan terhadap kesalahan. sebagai berikut :---------   

(1).  Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran 

disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan 

penyedia barang/jasa;----------------------------------------------------  

(2).  Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume 

dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, 

dengan ketentuan harga satuan pekerjaan tidak boleh diubah;---- 

(3). Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah 

termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga 

satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;-------------- 
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Adapun kesalahan yang terdapat, didalam daftar kuantitas dan harga 

penawaran Terlapor VI adalah terjadi penambahan item pekerjaan 

diluar yang ditentukan dalam adendum perubahan. Kesalahan Terlapor 

tidak termasuk dalam 3 (tiga) uraian kesalahan diatas, sehingga harga 

penawaran tidak dapat dilakukan koreksi;------------------------------------- 

f.   Dalam Hal Klarifikasi Penawaran Harga--------------------------------------  
Panitia telah melakukan klarifikasi secara sungguh-sungguh, dimana telah 

mengundang rekanan untuk dapat hadir pada tanggal 8 Desember 2005;----- 

Rekanan sudah menghadiri rapat klarifikasi tersebut dengan bukti daftar 

hadir dan hasil klarifikasi tersebut sudah dijawab dan diserahkan kepada 

panitia;---------------------------------------------------------------------------------- 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama---------------------------------------  

PT. Jaya Konsruksi Manggala Pratama telah mengikuti beberapa paket 

pembangunan  jalan dan jembatan program multi years, khusus untuk paket 

Sei Akar -Bagan Jaya PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama melampirkan 

fotocopy jaminan periawaran, sedangkan yang aslinya rekanan tidak dapat 

menyerahkan jaminan aslinya;------------------------------------------------------  

Pada saat pembukaan penawaran panitia memberikan kesempatan kepada 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama untuk menyerahkan jaminan 

aslinya sampai batas waktu akhir pembukaan penawaran. Sampai saat akhir 

pembukaan penawaran rekanan tidak dapat menyerahkan jaminan aslinya 

kepada panitia, Berdasarkan dokumen lelang maka penawaran PT. Jaya 

konstruksi Menggala Pratama didiskualifikasi;----------------------------------- 

 

G  PERTIMBANGAN UNSUR PASAL--------------------------------------------  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan 

sudah sangat jelas bahwa unsur-unsur pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 

tidak terbukti dengan uraian sebagai berikut :-------------------------------------  

1.  Unsur Pelaku Usaha--------------------------------------------------------------  
Terhadap unsur pelaku usaha tidak kami tanggapi lagi;--------------------- 

2.  Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain-------------------------------------- 

2.1  Tidak benar Terlapor X memberikan fasilitas kepada Terlapor 

IV, Terlapor VI dan Terlapor XI untuk menyiapkan dokumen 

prakualifikasi sehingga dapat mengikuti prakualifikasi dengan 
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cara pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi;------------------------------------------------------------  

Bahwa pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang ada 

dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003 BAB I D.1.a.1).a) dan c). 

yang mensyaratkan batas waktu penayangan pengumuman 

prakualifikasi dan batas akhir pemasukan dokumen 

prakualifikasi sekurang-kurangnya 10 hari kerja, sementara pada 

dokumen awal hanya 9 hari kerja;-------------------------------------

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tidak benar bahwa 

Terlapor X memberi kesempatan eksklusif kepada pelaku usaha 

tertentu untuk mempersiapkan dokumen prakualifikasi ataupun 

bentuk akomodasi sebagaimana yang diduga oleh Tim 

Investigator dan perubahan ini memang harus dilaksanakan 

untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan bukan untuk 

menguntungkan atau merugikan posisi pelaku usaha tertentu 

agar lulus atau tidak lulus prakualifikasi;----------------------------- 

2.2  Bahwa tidak benar pengunduran waktu pengumuman 

prakualifikasi yang dilakukan Terlapor X untuk menghalangi 

peserta yang potensial untuk mengikuti tender dengan 

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

Bahwa adanya pengunduran waktu pengumuman hasil 

prakualifikasi telah diketahui Oleh peserta prakualifikasi 

termasuk PT. Yasa Patria Perkasa berdasarkan absen 

pengambilan adendum prakualifikasi dalam hal ini PT. Yasa 

Patria Perkasa diwakili oleh Sdr. Untung Saefuddin dengan 

alamat Jalan Simprug Golf I Kav93 Jaksel Telp. 021-

7393409/7202851;-------------------------------------------------------

Bahwa kesimpulan investigator yang menyatakan bahwa tanggal 

13 Nopember 2004 adalah tepat 1 hari sebeluin hari raya Idul 

Fitri sehingga menjadi tradisi di Indonesia aktifitas perkantoran 

tidak normal lagi tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena 

pada dasarnya tanggal 13 Nopember 2004 adalah hari kerja dan 

dengan demikian sejalan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku;-------------------------------------------------------------------- 
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2.3  Dokumen prakualifikasi yang diterima oleh Panitia pada tanggal 

1 Nopember 2004, adalah dokumen PT. MODERN WIDYA 

TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL Panitia menilai 

kemampuan dasar (KD) perusahaan tersebut. berdasarkan 

pengalaman tertinggi yang dimilik oleh PT. MODERN WIDYA 

TECHNICAL maka perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan 

memenuhi syarat. Dalam pengetikan hasil evaluasi dokumen 

prakualifikasi dan pengumuman hasil prakualifikasi terjadi 

kekeliruan dalam pengetikan nama perusahaan yang seharusnya 

PT. MODERN WIDYA TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI 

RAGIL  menjadi PT. ANISA PUTRI RAGIL JO. PT. 

MODERN WIDYA TECHNICAL. Kekeliruan tersebut sampai 

pada penandatanganan kontrak Paket Pembangunan Jalan Sei. 

Pakning -Teluk Mesjid -Simpang Pusako yang dimenangkan 

perusahaan tersebut. Kekeliruan tersebut telah diperbaiki dengan 

melakukan Amandemen Kontrak Kesatu Nomor 

620/SPK/MULTI/PBJ-SPTMSP/17.01 tanggal 21 Mei 2005, 

yaitu: mengembalikan nama perusahaan yang ber-JO sesuai 

dengan dokumen yang disampaikan pada saat prakualifikasi 

yaitu dari PT. ANISA PUTRI RAGIL JO. PT. MODERN 

WIDYA TECHNICAL menjadi .PT. MODERN WIDYA  

TECHNICAL JO. PT. ANISA PUTRI RAGIL oleh Kepala 

Dinas Kimpraswil Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran;---- 

2.4  Pengalaman pekerjaan yang. tertinggi yang disampaikan PT. 

Harap Panjang dalam dokumen Prakuatifikasi adalah kontrak 

Jasa-jasa Peningkatan Jalan-jalan Kritis Phase II No. Kontrak 

.TSC-904/RPC/HPC/00 tanggal 8 Desember 2000 antara PT. 

Harap Panjang dengan PT. Caltex Pacific Indonesia dengan nilai 

kontrak sebesar US$. 20.168.178,90 (dua puluh juta seratus 

enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan dollar 

koma sembilan puluh sen), dimana dalam kontrak tersebut 

terdapat beberapa pekerjaan;-------------------------------------------  

Berdasarkan dokumen praqualifikasi yang diterima Terlapor X 

dan PT. Harap Panjang antara lain sertifikat penyelesaian 

pertama hingga penyelesaian seluruh segmen yang dikeluarkan 
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oleh PT. Caltex, invoice dan copi pelunasan pajak pelunasan 

pekerjaan oleh PT. Harap Panjang atas pembayaran yang 

dilakukan oleh PT Caltex, terbukti bahwa nilai pembayaran 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Harap Panjang hingga 

bulan Nopember 2003 telah mencapai US$. 14.301.077,05 

(empat belas juta tiga ratus satu ribu tujuh puluh tujuh dollar 

koma lima sen) Berdasarkan hal tersebut maka syarat 

pengalaman pekerjaan tertinggi telah terpenuhi oleh PT. Harap 

Panjang;-----------------------------------------------------------  

Pada kontrak tersebut penyerahan hasil pekerjaan dilakukan 

secara parsial, berdasarkan Minutes of Pre-Bid Meeting CPI 

Critical Road improvement Phase II Contract hari Kamis 

tanggal 20 Juli 2000 BAB III Dokumen Lelang tentang  

Technical Specification by Dan Marcy antara lain: tertulis : 

'Contractor may  partial handover the complete logical section 

to Company.;------------------------------------  

Kemampuan dasar terhadap mata Uang rupiah dihitung 

berdasarkan rincian sebagai berikut   

1) Nilai tukar rupiah terhadap US$ pada bulan Nopember 2004 

sebesar Rp. 9.075,- (sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);- 

2) Sertiflkat April 2001 sd. Nopember 2002, diberikan Present 

Value;----------------------------------------------------------------- 

3)  Sertifikat Desember 2002 sd. Nopember 2003, nilai sertifikat 

diperhitungkan tanpa Present Value;-----------------------------  

4)  Sertifikat Desember 2003 sd. Pebruari 2004, Nilai sertifikat 

tidak dapat diperhitungkan, karena masih dalam proses masa 

pemeliharaan;-------------------------------------------------------- 

5)  KD > 2 NPt ;--------------------------------------------------------- 

Dari uraian diatas maka kemampuan dasar PT Harap Panjang 

adalah sebesar US$.  14.301.077,05 x Rp. 9.075 x 1,1 x 2 = 

Rp.285.521.003.398,73 (dua ratus delapan puluh lima milyar 

lima ratus dua puluh satu juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh 

delapan rupiah koma tujuh puluh tiga sen);--------------------------  
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka PT. Harap Panjang 

memenuhi syarat untuk lulus prakualifikasi;------------------------- 

PT. Bumi Rejo JO PT. Amen Mulia---------------------------------------------  

Pengalaman Kerja berdasarkan kontrak paket AP.13 Widang -Gresik I 

No.01-21/AP-13/RB/1428/03-98 tanggal 14 Maret 1998 dan Adendum No. 

19 tanggal 23 Desembei 2002, pada halaman 2 (dua) dan Summary of 

Adendum No. 19 tegas dinyatakan bahwa total nilai kontrak sebesar Rp. 

44.248.481.169,77 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh 

delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh 

sembilan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) untuk kontrak dalam mata 

uang dollar Amerika sebesar US dollar US 5.048.270,92 (lima juta empat 

puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dollar koma sembilan puluh dua 

sen) kurs nilai dollar terhadap rupiah ditetapkan sebesar Rp. 2.364,- (dua 

ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :---  

Phisik :  

- Rupiah      Rp.28.291.779.517,64  

- US dollar US 5.048.270,92 x Rp. 2.364,-   Rp. 11.934.112.454,80  

- PPN 10%       Rp.  4.022.589.197,26  

Total kontrak AP .13 Widang gresik I   Rp.44.248.481.169,60  
 

Adapun perbedaan perhitungan antara Terlapor X dengan rekanan terletak 

pada Pengambilan nilai kurs dollar US, dimana kontraktor mengambil kurs 

nilai dollar terhadap rupiah sebesar Rp. 9.100,- sementara panitia 

mengambil nilai kurs dollar sebesar Rp. 2.364,- sesuai dengan yang 

tercantum dalam Summary of Adendum No. 19;----------------------------------  

Bahwa berdasarkan perhitungan ini kesimpulan investigator yang 

menyatakan bahwa Terlapor X telah melakukan tindakan diskriminatif 

terhadap peserta tertentu dalam bentuk tidak melakukan penilaian yang 

sungguh-sungguh terhadap Terlapor VII dan menetapkan nilai tukar yang 

tidak sesuai dengan kontrak adalah tidak benar. Justru sebaliknya Terlapor 

X telah sangat cermat dan hati-hati melakukan penilaian terhadap peserta 

tender dengan meneliti secara detail hal-hal yang sangat penting dari 

seluruh dokumen yang diterima Terlapor X termasuk diantaranya masalah 

nilai tukar;------------------------------------------------------------------------------  
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2.5  Bahwa tidak benar kesimpulan investigator yang menyatakan 

bahwa Terlapor X tidak sungguh-sungguh melakukan klarifikasi 

penawaran harga dengan peserta tender ;------------------------------- 

2.6  Bahwa tidak benar Terlapor X membagi-bagi pekerjaan untuk 

beberapa peserta tender tertentu mengingat begitu ketatnya 

persyaratan terutama pengalaman dan modal kerja maka seluruh 

pemenang tender dihasilkan dan suatu mekanisme yang sudah 

sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;---------------------------------  

BERDASARKAN PENJELASAN DAN BUKTI-BUKTI DIATAS 

MAKA UNSUR BERSEKONGKOL DENGAN PIHAK LAIN TIDAK 

TERBUKTI ;----------------------------------------------------------------------  

3. Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender------------------  

Bahwa unsur inipun tidak terbukti sama sekali karena seluruh prosedur 

tender telah dilaksanakan oleh Terlapor X sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan segala bentuk perubahan dan adendum yang terjadi 

mempunyai dasar hukum dan harus dilakukan oleh Terlapor X untuk 

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;--------------------------------------  

4. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------------------------ 

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur bersekongkol dengan pihak lain 

dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender maka unsur 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat menjadi tidak terbukti;-------  

 
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tanggapan dan bukti-bukti diatas dan 

dengan tidak terbuktinya unsur-unsur pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 

maka tuntutan investigator haruslah dinyatakan ditolak;----------------------  

H.  PENUTUP----------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa ijinkanlah kami menutup tanggapan kami dengan uraikan sebagai 

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

1. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Komisi dan para 

Investigator yang menangani perkara ini yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk  memberikan keterangan selama 
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pemeriksaan dan terlebih lagi dengan memberikan kesempatan kepada kami 

untuk membuat tanggapan ini;------------------------------------------------------   

2. Kami yakin dan percaya bahwa Majelis Komisi almn mempertimbangkan 

seluruh keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang akurat yang 

didapat selama pemeriksaan perkara ini dan Juga akan mempertimbangkan 

tanggapan kami ini dan tidak akan mempertimbangkan informasi-informasi 

maupun bukti-bukti yang lemah yang tidak mempunyai dasar hukum sama 

sekali guna tercapainya keadilan yang hakiki dalam perkara ini;-------------- 

3. Kami berharap kalaupun dalam periode monitoring terdapat informasi-

informasi yang tidak akurat maka hal tersebut dapat diluruskan dengan 

keterangan-keterangan dan bukti-bukti serta tanggapan ini guna tercapainya 

kesimpulan yang tepat dan adil dalam perkara ini, sebab apabila Majelis 

Komisi tidak mendapatkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang 

benar maka akan menghasilkan putusan yang tidak benar pula.;--------------- 

9. Menimbang bahwa menanggapi Kesimpulan Investigator, Terlapor XI menyatakan 

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

A. DUDUK PERKARA--------------------------------------------------------------------------- 

• Panitia lelang mencantumkan Pagu Anggaran setiap Paket Pekerjaan didalam 

Dokumen Prakualifikasi. Ini menjadi pedoman dan secara psikologis 

berpengaruh ke kontraktor dalam mengajukan penawaran;-------------------------- 

• Penawaran HK-DGI JO mendekati Pagu Dana Anggaran karena:------------------ 

1. Masa pelaksanaan proyek 4 tahun dengan masa pembayaran 5 tahun, ini 

menyebabkan:-------------------------------------------------------------------------- 

a. Overhead menjadi tinggi--------------------------------------------------------- 

b. Biaya bunga menjadi tinggi----------------------------------------------------- 

c. Adanya kenaikan harga dan biaya pelaksanaan proyek dalam kurun 

waktu 4 tahun---------------------------------------------------------------------- 

d. Jarak angkut material yang cukup jauh dan handling yang berulang-

ulang-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Adanya resiko yang cukup tinggi karena lokasi proyek berada didaerah 

remote;---------------------------------------------------------------------------------- 

Dengan demikian penawaran dalam koridor 97% - 104% OE tidak bisa 

dijadikan sebagai indikasi adanya pengaturan;---------------------------------------- 

 

B. DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UU NO. 5 TAHUN 1999---------------- 
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Yang disampaikan Tim Investigasi KPPU dugaan tersebut terlalu sumir karena 

tidak disertai dengan bukti-bukti materiil menurut ketentuan hukum;------------------ 

 
C. PIHAK TERLAPOR (halaman 3)------------------------------------------------------------ 

Bahwa setelah pengumuman prakualifikasi tanggal 18 Oktober 2004, salah seorang 

staff Terlapor II dihubungi oleh Direktur Utama Terlapor XI ... dst ...;---------------- 

 
D. Halaman 20. Butir 3.2 Paragraph ke 2------------------------------------------------------- 

• Didalam dokumen Prakualifikasi antar kontraktor diperbolehkan membentuk 

kerjasama operasi;------------------------------------------------------------------------- 

• Penjajakan kerjasama operasi dengan PT Hutama Karya dilakukan OLEH 

Direktur Utama PT Duta Graha Indah, bukan oleh staffnya. Penjajakan ini juga 

dilakukan dengan kontraktor lain;------------------------------------------------------- 

• Kerjasama operasi juga dibicarakan hanya untuk paket Pembangunan Jalan Sei 

Akar - Bagan Jaya saja karena Direktur PT Duta Graha Indah mengentahui 

persis kondisi proyek lokasi tersebut, sedang paket yang lain kurang 

mengetahui kondisinya;------------------------------------------------------------------- 

• Pertimbangan untuk membuat kerjasama operasi (KSO) dengan PT Hutama 

Karya karena PT Duta Graha Indah pernah melakukan kerjasama operasi 

(KSO) dengan PT Hutama Karya di proyek lain dan berhasil;---------------------- 

 
E. Halaman 21 Paragraph 2---------------------------------------------------------------------- 

• PT Duta Graha Indah menyiapkan dokumen Prakualifikasi sejak dokumen 

prakualifikasi diterima oleh PT Duta Graha Indah, bukan setelah perjanjian 

kejasama operasi (KSO) ditandatangani;----------------------------------------------- 

• Bahwa sudah menjadi kebiasaan di PT Duta Graha Indah, baik dokumen 

prakualifikasi  maupun dokumern tender selalu diberi tanggal dengan tanggal 

pada saat Batas akhir pemasukkan dokumen;---------------------------------------- 

 
G. PERTIMBANGAN UNSUR PASAL-PASAL--------------------------------------------- 

• Bahwa sudah ada kesepakatan sebelum tanggal 25 Oktober 2005 antara PT 

Hutama Karya - PT Duta Graha Indah untuk membuat kerjasama operasi 

(KSO) di proyek Sei Akar - Bagan Jaya, pasal-pasal didalam perjanjian 

kerjasama operasi (KSO) selain proporsi (sharing) dengan demikian 

kesimpulan Investigasi bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005 belum 

ada kesepakatan antara PT Hutama Karya - PT Duta Graha Indah untuk 
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membuat kerjasama operasi di proyek Sei Akar - Bagan Jaya adalah tidak 

benar;---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Bahwa penerbitan adendum prakualifikasi yang mengundurkan waktu 

pengembalian dokumen prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 2004 menjadi 

tanggal 1 November 2004 adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari 

panitia;--------------------------------------------------------------------------------------- 

• Bahwa didalam dokumen Prakuallifikasi tidak ada ketentuan / tidak mengatur 

tentang:-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Sehingga perbedaan tanggal dokumen prakualifikasi antara PT Hutama Karya 

(27 Oktober 2004) - PT Duta Graha Indah (1 November 2004) adalah tidak 

melanggar ketentuan yang ada pada dokumen prakualifikasi dan Kepres 

80/2003;------------------------------------------------------------------------------------- 

• Bahwa pembentukkan kerjasama operasi PT Hutama Karya - Duta Graha JO 

adalah merupakan strategi bisnis dalam rangka untuk membuat KSO menjadi 

lebih  kuat dan kompetitif. Hal ini tidak menyalahi peraturan hukum/undang-

undang;-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Bahwa apa yang kami lakukan dengan PT Hutama Karya dalam membentuk 

kerjasama operasi sama sekali tidak menyalahi peraturan dan perundangan;----- 

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan 

menilai sejumlah surat dan atau dokumen, Berita Acara Pemeriksaan, Kesimpulan 

Investigator, dan Tanggapan dari Para Terlapor atas Kesimpulan Investigator;------------- 

11. Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala hal yang terjadi 

selama di pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara mutatis 

mutandis termuat di dalam Putusan ini;------------------------------------------------------------ 

12. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang 

cukup untuk mengambil Putusan;------------------------------------------------------------------- 

 

TENTANG HUKUM 

 

1 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam perkara ini dan alat bukti 

surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, 

Kesimpulan investigator dan tanggapan para Terlapor dalam perkara ini, Majelis Komisi 

menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan identitas Para Terlapor dan proses 

pelaksanaan pelelangan program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) 

di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 sebagai berikut:-- 
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1.1 Identitas :-------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1 Terlapor I.-------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1.1 Bahwa Terlapor I  adalah  suatu Perseroan Terbatas yang 

didirikan berdasarkan akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 

1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., 

berkedudukan di Jakarta (vide B1, C23);------------------------ 

1.1.1.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor I antara lain adalah berusaha 

dalam lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan 

pelaksanaan bangunan dan melaksanakan segala tindakan 

yang ada hubungannya dengan usaha-usaha tersebut (vide 

C23);------------------------------------------------------------------ 

1.1.2 Terlapor II.------------------------------------------------------------------------- 

1.1.2.1 Bahwa Terlapor II adalah suatu Perseroan Terbatas yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 15 Maret 

1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H. 

dan perseroan berkedudukan di Jakarta (vide B2, C73); ------ 

1.1.2.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor II antara lain adalah 

berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, 

pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pelaksanaan 

pengawasan bangunan dan melakukan segala tindakan yang 

ada hubungannya dengan usaha tersebut (vide C73):---------- 

1.1.3 Terlapor III;------------------------------------------------------------------------ 

1.1.3.1 Bahwa Terlapor III  adalah  suatu Perseroan Terbatas yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 110 tanggal 20 Desember 

1972 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Paramita Tamzil, 

S.H., berkedudukan di  Jakarta (vide B3, C317, C318);------- 

1.1.3.2 Bahwa Kegiatan usaha Terlapor III antara lain adalah 

melakukan pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, 

pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pengawasan, 

pelaksanaan dan pemberian nasehat-nasehat atas pekerjaan-

pekerjaan bangunan-bangunan sipil dan instalasi listrik (vide 

C318);----------------------------------------------------------------- 

1.1.4 Terlapor IV;----------------------------------------------------------------------- 

1.1.4.1 Bahwa Terlapor IV adalah suatu Perseroan Terbatas 

berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta 

Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan 
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Notaris Kartini Muljadi, S.H., berkedudukan di Jakarta (vide 

B4, C131);------------------------------------------------------------ 

1.1.4.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor IV antara lain adalah 

berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, 

pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan 

pelaksanaan bangunan dan melakukan segala tindakan yang 

ada hubungannya dengan usaha tersebut (vide C131);--------- 

1.1.5 Terlapor V;------------------------------------------------------------------------- 

1.1.5.1 Bahwa Terlapor V didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 tahun 1961 dalam Bentuk perusahaan 

Bangunan Negara (vide B7, C41);-------------------------------- 

1.1.5.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor V adalah lapangan 

perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan 

bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan 

melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan 

pekerjaan-pekerjaan tersebut(vide C41);------------------------- 

1.1.6 Terlapor VI;------------------------------------------------------------------------ 

1.1.6.1 Bahwa Terlapor VI adalah suatu perseroan Terbatas yang 

semula bernama PT Indonesian Consortium of Construction 

Industries dan selanjutnya berdasarkan akta nomor 1 tanggal 

1 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, 

S.H. di ubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) P.T. Istaka Karya dan berkedudukan di Jakarta 

(vide B8, C264, C265);--------------------------------------------- 

1.1.6.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor VI antara lain adalah 

kegiatan usaha secara umum dibidang perencanaan, 

pemborongan, pengawasan pelaksanaan dalam arti kata 

seluas-luasnya dan melakukan segala tindakan yang ada 

hubungannya dengan usaha-usaha di maksud baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri (vide C264);----------------------  

1.1.7 Terlapor VII;----------------------------------------------------------------------- 

1.1.7.1 Bahwa Terlapor VII adalah suatu Perseroan Terbatas yang 

didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik 

Indonesia, berkedudukan di Tanjung Pandan Belitung,  yang 

didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 18 
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Februari 1978 yang di buat oleh Notaris S.T. Soetanto, S.H., 

Notaris di Jakarta (vide B16, C85);------------------------------- 

1.1.7.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor VII antara lain adalah 

menjalankan usaha pemborongan dalam segala bidang 

(kontraktor) (vide C85);-------------------------------------------- 

1.1.8 Terlapor VIII;---------------------------------------------------------------------- 

1.1.8.1 Bahwa Terlapor VIII  adalah  suatu Perseroan Terbatas yang 

didirikan pertama kali dengan nama PT Equator, 

berdasarkan akta Nomor 10 tanggal 10 Maret 1979 yang 

dibuat dihadapan Notaris Johanna Maria de Fretes 

Tumbeleka, S.H., berkedudukan di Ambon (vide B10, 

C393);----------------------------------------------------------------- 

1.1.8.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor VIII antara lain adalah 

bergerak dalam bidang pemborongan tehnik sipil (vide 

C393);---------------------------------------------------------------- 

1.1.9 Terlapor IX;------------------------------------------------------------------------ 

1.1.9.1 Bahwa Terlapor IX  adalah  suatu perseroan terbatas yang 

didirikan berdasarkan akta Nomor 162 tanggal 7 Agustus 

1997 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Muhammad Afdal 

Gazali, S.H., berkedudukan di Jakarta (vide B11, C422);----- 

1.1.9.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor IX antara lain adalah 

menjalankan kegiatan usaha dalam bidang biro bangunan 

(kontraktor) baik sebagai perencana, pelaksana maupun 

sebagai pemborong untuk perumahan, perkantoran, 

pertokoan, apartemen, kondominium atau rumah susun 

berikut fasilitas-fasilitasnya (vide C422);------------------------ 

1.1.10 Terlapor X;------------------------------------------------------------------------- 

1.1.10.1 Bahwa Terlapor X  adalah Ketua Panitia merangkap anggota 

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan 

Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

(Bidang Prasarana Jalan) Program multi years Sumber Dana 

APBD Propinsi Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan 

Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi 

Riau Nomor:161.A./KPTS/2004 tanggal 9 september 2004 

(vide B12, C142);----------------------------------------------------  

1.1.11 Terlapor XI;------------------------------------------------------------------------ 
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1.1.11.1 Bahwa Terlapor XI adalah perseroan terbatas berkedudukan 

di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 

38 tanggal 11 Januari 1982 yang dibuat oleh Notaris Maria 

Lidwina Indriani Soepojo, S.H., Notaris di Jakarta (vide 

B14,C113);----------------------------------------------------------- 

1.1.11.2 Bahwa kegiatan usaha Terlapor XI antara lain adalah 

berusaha di bidang biro bangunan dengan menerima, 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-

rumah, gedung-gedung, jembatan, jalan, irigasi atau 

bertindak sebagai kontraktor dari pekerjaan pembangunan 

(vide C113);----------------------------------------------------------    

1.2 Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Program 

Pembangunan Jalan/Jembatan Tahun Jamak (Multi Years) di Lingkungan Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) tahun 

2004;------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.1 Pembentukan Panitia;------------------------------------------------------------ 

1.2.1.1 Bahwa pada tanggal 9 September 2004, Kepala Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 161.A/KPTS/2004 

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pemukiman Dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau (Bidang Prasarana Jalan) 

Program Multi Years Sumber Dana APBD Propinsi Riau 

(vide C142);---------------------------------------------------------- 

1.2.1.2 Bahwa susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau Nomor 161.A/KPTS/2004 adalah sebagai 

berikut: Ir. S.F. Hariyanto (Ketua merangkap Anggota), 

Suyadi, S.T., M.T., (Sekretaris merangkap Anggota), Ahmad 

Ismail, S.T., M.T., (Anggota), Betrizal (Anggota), A. Saat, 

S.T., M.T., (Anggota), Hardisman, B.E., (Anggota), dan M. 

Darius, S.S.T., (Anggota) (vide C142);-------------------------- 

1.2.2 Pengumuman Pelelangan;------------------------------------------------------- 

1.2.2.1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004, Panitia 

mengumumkan pelelangan dengan metode prakualifikasi 

program peningkatan/pembangunan jalan Propinsi Riau 
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melalui Radio Republik Indonesia Cabang Muda Pekanbaru, 

Harian Bisnis Indonesia dan Riau Pos (vide B7, B46, B47 

B11, B12, B45, C19, C376, C354, C119);----------------------- 

1.2.2.2 Bahwa paket-paket pekerjaan yang dilelangkan sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1.2.2.1. di atas adalah sebagai berikut: 

(a) paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei 

Pakning, (b) paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk 

Mesjid - Sp. Pusako, (c) paket pembangunan jembatan Teluk 

Mesjid (d) paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, 

(e) paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala 

Enok, (f) paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung, (g) paket pembangunan jembatan Perawang,       

(h) paket pembangunan Jalan  Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala dan (i) paket pembangunan jalan Sp. Kumu - 

Sontang - Duri (vide B12, C376);--------------------------------- 

1.2.3 Persyaratan Prakualifikasi;------------------------------------------------------ 

1.2.3.1 Bahwa persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi jasa 

pemborongan dalam program pembangunan jalan/jembatan 

tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau antara lain adalah memiliki 

kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan dimana 

harus memenuhi KD = 2 Npt, (KD : Kemampuan Dasar, Npt 

: Nilai pengalaman tertinggi) pada sub bidang pekerjaan 

yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 

(tujuh) tahun terakhir dan melampirkan fotocopy pelunasan 

pembayaran pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta fotocopy 

laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau 

PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu (bulan 

Juni, Juli, Agustus 2004) (vide C1, C128, C157,C148, C149, 

C150, C265, C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, 

C307, C308, C319, C320, C321, C322, C323, C324, C325, 

C327);----------------------------------------------------------------- 

1.2.4 Jadwal Pelaksanaan Prakualifikasi;-------------------------------------------- 

1.2.4.1 Bahwa berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia 

dalam dokumen prakualifikasi, pengembalian dokumen 

prakualifikasi maksimal tanggal 28 Oktober 2004 dan 
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pengumuman hasil prakualifikasi akan dilaksanakan pada 

tanggal 4 November 2004 dengan masa sanggah 5 (lima) 

hari (vide B34, C376, C1, C128, C157,C148, C149, C150, 

C265, C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, 

C308, C319, C320, C321, C322, C323, C324, C325, C327);- 

1.2.5 Adendum Prakualifikasi;-------------------------------------------------------- 

1.2.5.1 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004, Panitia menerbitkan 

adendum prakualifikasi untuk semua paket proyek (vide 

B36, C119);---------------------------------------------------------- 

1.2.5.2 Bahwa dalam adendum prakualifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam butir 1.2.5.1. di atas, isinya antara lain  

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

a. Penilaian sisa kemampuan keuangan (SKK);--------------- 

Semula;----------------------------------------------------------- 

SKK > X diberi nilai 100%------------------------------------ 

0,2X < SKK < diberi nilai 50%------------------------------- 

SKK < 0,2 diberi nilai 0--------------------------------------- 

Diubah menjadi------------------------------------------------- 

SKK > 0,8X diberi nilai 100%-------------------------------- 

SKK < dinyatakan gugur-------------------------------------- 

b. Pengunduran pengembalian dokumen prakualifikasi dari 

semula tanggal 28 Oktober 2004 menjadi tanggal 1 

November 2004 dan pengunduran pengumuman hasil 

prakualifikasi dari yang semula tanggal 4 November 

2004 menjadi tanggal 8 November 2004 dengan masa 

sanggah 5 (lima) hari kerja (vide B36, C376, C119);------ 

1.2.6 Peserta prakualifikasi;------------------------------------------------------------ 

1.2.6.1 Bahwa jumlah peserta prakualifikasi untuk masing-masing 

paket adalah:---------------------------------------------------------  

1.2.6.1.1 Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid 

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan 

(vide C339, C340);------------------------------------ 

1.2.6.1.2 Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk 

Mesjid - Sp. Pusako sebanyak 44 (empat puluh 

empat) perusahaan (vide B34, C339, C340);------- 
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1.2.6.1.3 Paket pembangunan jembatan Perawang 

sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan (vide B34, 

C339, C340);------------------------------------------- 

1.2.6.1.4 Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti 

- Guntung sebanyak 41 (empat puluh satu) 

perusahaan (vide B34, C339, C340);---------------- 

1.2.6.1.5 Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - 

Duri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perusahaan 

(vide B34, C339, C340);------------------------------ 

1.2.6.1.6 Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - 

Sp. Manggala sebanyak 46 (empat puluh enam) 

perusahaan (vide B34, C339, C340);---------------- 

1.2.6.1.7 Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat  -

Sei Pakning sebanyak 38 (tiga puluh delapan) 

perusahaan (vide B34, C339, C340);---------------- 

1.2.6.1.8 Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan (vide 

B34,  C339, C340);------------------------------------ 

1.2.6.1.9 Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - 

Kuala Enok sebanyak 36 (tiga puluh enam) 

perusahaan (vide B34, C339, C340);---------------- 

1.2.7 Evaluasi Dokumen Prakualifikasi---------------------------------------------- 

1.2.7.1 Bahwa kriteria evaluasi prakualifikasi antara lain 

pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah pengalaman 

pekerjaan untuk sub bidang/bidang pekerjaan yang sesuai 

disertai bukti penyelesaian pekerjaan/Berita Acara serah 

terima akhir pekerjaan disertai copy pelunasan pajak kontrak 

tersebut (vide C1, C128, C157,C148, C149, C150, C265, 

C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, 

C319, C320, C321, C322, C323, C324, C325, C327);--------- 

1.2.8 Pengumuman Hasil Prakualifikasi---------------------------------------------- 

1.2.8.1 Bahwa pada tanggal 13 November 2004 Panitia 

mengumumkan hasil prakualifikasi;------------------------------ 

1.2.8.2 Bahwa peserta yang lulus prakualifikasi untuk masing-

masing paket program peningkatan/pembangunan jalan 

Propinsi Riau adalah sebagai berikut:---------------------------- 
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a. Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei 

Pakning, peserta yang lulus prakualifikasi adalah: 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama, PT Conblok Infratecno 

JO PT Maju Bersama Jaya (vide B2, B7, C376, C433);--- 

b. Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - 

Sp. Pusako, peserta yang lulus prakualifikasi adalah: 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 

PT Trifa Abadi (vide B2, B7, C376, C433);---------------- 

c. Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, peserta 

yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, 

Terlapor VII, PT Perwita Karya (vide B2, B7, C376, 

C433);------------------------------------------------------------ 

d. Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, peserta 

yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, 

Terlapor VII, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT 

Conblok Intratecno JO PT Maju Bersama Jaya (vide B2, 

B7, C376, C433);----------------------------------------------- 

e. Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala 

Enok, peserta yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor 

I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama (vide B2, B7, C376, C433);------------------------- 

f. Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung, peserta yang lulus prakualifikasi adalah: 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Trifa Abadi, PT Perwita Karya, PT 

Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya, PT Jaya 
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Konstruksi Manggala Pratama (vide B2, B7, C376, 

C433);------------------------------------------------------------ 

g. Paket pembangunan jembatan Perawang, peserta yang 

lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, 

Terlapor VII, PT Trifa Abadi (vide B2, B7, C376, C433);  

h. Paket pembangunan Jalan  Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala, peserta yang lulus prakualifikasi adalah: 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya, PT Trifa Abadi, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama (B2, B7, C376, C433);------------------ 

i. Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri, 

peserta yang lulus prakualifikasi adalah: Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, 

PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya, PT 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama (vide B2, B7, C376, 

C433);------------------------------------------------------------ 

1.2.9 Sanggahan Peserta Lelang------------------------------------------------------- 

1.2.9.1 Bahwa Panitia menyediakan waktu sanggah bagi peserta 

prakualifikasi tanggal 17 - 22 Nopember 2004 (vide B12, 

B31);------------------------------------------------------------------ 

1.2.10 Pengumuman Hasil Evaluasi Ulang-------------------------------------------- 

1.2.10.1 Bahwa pada tanggal 26 November 2004, Panitia 

mengumumkan hasil evaluasi ulang (vide B31, C75);--------- 

1.2.10.2 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi ulang sebagaimana yang 

diumumkan oleh Panitia pada tanggal 26 November 2004, 

maka:------------------------------------------------------------------ 

1.2.10.2.1 Terlapor II yang dalam pengumuman hasil 

prakualifikasi tanggal 13 November 2004 

dinyatakan lulus prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya, dalam 

pengumuman evaluasi ulang ini dinyatakan tidak 
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ada. Adanya kekeliruan pengumuman ini karena 

salah administrasi (vide B12, B37, C75);----------- 

1.2.10.2.2 Terlapor II JO Terlapor XI yang dalam 

pengumuman prakualifikasi tanggal 13 

November 2004 tidak ada, menjadi ada dan lulus 

prakualifikasi untuk paket pembangunan jalan 

Sei Akar - Bagan Jaya (vide B46, C75);------------ 

1.2.10.2.3 Terlapor VII yang dalam pengumuman 

prakualifikasi tanggal 13 November 2004 

dinyatakan lulus prakualifikasi untuk paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung maka dalam pengumuman hasil evaluasi 

ulang dinyatakan tidak ada (vide C75);----------- 

1.2.10.2.4 Terlapor VII JO PT Trifa Abadi yang dalam 

pengumuman hasil prakualifikasi tanggal 13 

November 2004 tidak tercantum, maka dalam 

pengumuman hasil evaluasi ulang dinyatakan 

lulus untuk paket pembangunan jalan Sorek - 

Teluk Meranti - Guntung (vide B35, B37, C75);-- 

1.2.10.2.5 PT Trifa Abadi yang dalam pengumuman hasil 

prakualifikasi tanggal 13 November 2004 

dinyatakan lulus untuk paket pembangunan jalan 

Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala, paket 

pembangunan jembatan Perawang, paket 

pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - 

Sp. Pusako dan paket pembangunan jalan Sp. 

Kumu - Sontang - Duri, maka dalam 

pengumuman hasil evaluasi ulang dinyatakan 

tidak lulus (vide C75);---------------------------------   

1.2.11 Peserta Lelang--------------------------------------------------------------------- 

1.2.11.1 Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Panitia 

mengundang seluruh peserta yang lulus prakualifikasi untuk 

setiap paket pekerjaan jalan/jembatan yang ditenderkan 

untuk mengikuti pengadaan barang/jasa konstruksi (vide B3, 

C90, C354, C376);-------------------------------------------------- 
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1.2.11.2 Bahwa peserta lelang untuk masing-masing paket adalah 

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

1.2.11.2.1 Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti 

- Guntung, pesertanya adalah Terlapor I, Terlapor 

II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor 

VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, 

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan PT 

Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya 

(videC354);--------------------------------------------- 

1.2.11.2.2 Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk 

Mesjid - Sp. Pusako, pesertanya adalah: Terlapor 

I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor 

V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama (vide  C356);--------------------  

1.2.11.2.3 Paket pembangunan jalan Dalu Dalu Mahato Sp 

Manggala, pesertanya adalah: Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII, PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama (vide C350);--------------------- 

1.2.11.2.4 Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

pesertanya adalah:Terlapor II JO Terlapor XI, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor 

VI, Terlapor VII, PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya dan PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama (vide C352);--------------------- 

1.2.11.2.5 Paket pembangunan jembatan Perawang, 

pesertanya adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV,Terlapor V dan Terlapor 

VI (vide C358);----------------------------------------- 

1.2.11.2.6 Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - 

Kuala Enok, pesertanya adalah:Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 
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Terlapor VI, Terlapor VII, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama dan PT Conblok Infratecno 

JO PT Maju Bersama Jaya (vide C351);------------ 

1.2.11.2.7 Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - 

Sei Pakning, pesertanya adalah Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor VI, Terlapor VII, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya dan PT 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama (vide C355);- 

1.2.11.2.8 Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, 

pesertanya adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan 

Terlapor VI (vide C357);----------------------------- 

1.2.11.2.9 Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - 

Duri, pesertanya adalah: Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor 

VI, Terlapor VII, Terlapor IX JO Terlapor VIII, 

PT Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama 

Jaya dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama 

(vide C353);--------------------------------------------- 

1.2.12 Rapat Penjelasan------------------------------------------------------------------ 

1.2.12.1 Bahwa rapat penjelasan kantor dan lapangan dilaksanakan 

pada tanggal 29 November 2004 (vide B3, B7);---------------- 

1.2.13 Adendum Pelelangan;------------------------------------------------------------ 

1.2.13.1 Bahwa pada tanggal 3 Desember 2004, Panitia menerbitkan 

adendum pelelangan untuk seluruh paket yang dilelangkan 

(vide C2, C3, C4, C5, C6, C7, C48, C49, C50, C51, C52, 

C53, C54, C55, C56);-----------------------------------------------  

1.2.14 Perubahan adendum Pelelangan;----------------------------------------------- 

1.2.14.1 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2004, Panitia menerbitkan 

perubahan adendum paket pembangunan jembatan Teluk 

Mesjid;---------------------------------------------------------------- 

1.2.15 Pemasukan Dokumen penawaran harga--------------------------------------- 

1.2.15.1 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2004, Panitia membuat 

surat pemberitahuan kepada peserta tender perihal perubahan 

jadwal pemasukan penawaran harga pengadaan barang/jasa 
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sumber dana APBD tahun Anggaran 2004 (vide C354, C364, 

C376, C427);--------------------------------------------------------- 

1.2.15.2 Bahwa perubahan tanggal sebagaimana dimaksud dalam 

butir 1.2.15.1 di atas adalah dari tanggal 6 Desember 2004 

menjadi tanggal 7 Desember 2004 (vide C354, C364,  

C376);----------------------------------------------------------------- 

1.2.15.3 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004 para peserta 

memasukkan dokumen penawaran harga (vide B3, B7, B12, 

B50, B54, B63);----------------------------------------------------- 

1.2.16 Pembukaan Dokumen Penawaran Harga;------------------------------------- 

1.2.16.1 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004 dilakukan pembukaan 

penawaran harga untuk 9 (sembilan) paket yang dilelangkan 

dalam program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak 

(multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau (vide B3, B12);------------------------------------- 

1.2.16.2 Bahwa pada saat pembukaan harga, Panitia mengumumkan 

owner’s estimate dan membuka harga penawaran masing-

masing peserta untuk setiap paket sebagai berikut:------------- 

1.2.16.2.1 Paket Pembangunan Jalan Sei Pakning - Teluk 

Mesjid - Sp. Pusako--------------------------------- 

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ selanjutnya 

disebut owner’s estimate) untuk paket 

pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk 

Mesjid - Sp Pusako adalah Rp 

149.999.343.459,00 (seratus empat puluh 

sembilan milyar sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh 

tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan 

Rupiah) (vide C356);--------------------------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta 

pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 149.400.000.000,00 (seratus empat 

puluh sembilan milyar empat ratus juta 

Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 

148.650.699.467,83 (seratus empat puluh 
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delapan milyar enam ratus lima puluh juta 

enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 

empat ratus enam puluh tujuh koma delapan 

puluh tiga Rupiah), Terlapor III sebesar   

Rp 149.050.283.332,70,00 (seratus empat 

puluh sembilan milyar lima puluh juta dua 

ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga 

puluh dua koma tujuh puluh Rupiah), 

Terlapor IV sebesar Rp 147.794.803.640,00 

(seratus empat puluh tujuh milyar tujuh 

ratus sembilan puluh empat delapan ratus 

tiga ribu enam ratus empat puluh Rupiah), 

Terlapor V sebesar 148.150.000.054,00 

(seratus empat puluh delapan milyar seratus 

lima puluh juta lima puluh empat Rupiah), 

Terlapor VI sebesar Rp 149.619.072.242,00 

(seratus empat puluh sembilan milyar enam 

ratus sembilan belas juta tujuh puluh dua 

ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah), 

Terlapor VII sebesar Rp 

148.227.335.679,31 (seratus empat puluh 

delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh 

juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam 

ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh 

satu Rupiah), Terlapor IX JO Terlapor VIII 

sebesar Rp 146.540.652.000,00 (seratus 

empat puluh enam milyar lima ratus empat 

puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu 

Rupiah), PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama sebesar Rp 148.102.458.000,00 

(seratus empat puluh delapan milyar seratus 

dua juta empat ratus lima puluh delapan 

ribu Rupiah), PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya sebesar Rp 

149.298.190.992,61 (seratus empat puluh 

sembilan milyar dua ratus sembilan puluh 
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delapan juta seratus sembilan puluh ribu 

sembilan ratus sembilan puluh dua koma 

enam puluh satu Rupiah) (vide C365, 

C373);-------------------------------------------- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik harga 

penawaran untuk masing-masing peserta 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 149.400.000.036,88 (seratus empat 

puluh sembilan milyar empat ratus juta tiga 

puluh enam koma delapan puluh delapan 

Rupiah) atau 99,60% (sembilan puluh 

sembilan koma enam puluh persen) dari 

owner’s estimate, Terlapor II sebesar Rp 

148.650.699.467,83 (seratus empat puluh 

delapan milyar enam raus lima puluh juta 

enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 

empat ratus enam puluh tujuh koma delapan 

puluh tiga Rupiah) atau 99,10% (sembilan 

puluh sembilan koma sepuluh persen) dari 

owner’s estimate, Terlapor III sebesar Rp 

149.050.283.327,79 (seratus empat puluh 

sembilan milyar lima puluh juta dua ratus 

delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh 

tujuh koma tujuh puluh sembilan Rupiah) 

atau 99,37% (sembilan puluh sembilan 

koma tiga puluh tujuh persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor IV sebesar Rp 

147.794.803.640,00 (seratus empat puluh 

tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh 

empat juta delapan ratus tiga ribu enam 

ratus empat puluh Rupiah) atau 98,53% 

(sembilan puluh delapan koma lima puluh 

tiga persen) dari owner’s estimate, Terlapor 

V sebesar Rp 148.510.000.054,90 (seratus 

empat puluh delapan milyar lima ratus 

sepuluh juta lima puluh empat koma 
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sembilan puluh Rupiah) atau 99,01% 

(sembilan puluh sembilankoma nol satu 

persen) dari owner’s estomate, Terlapor VI 

sebesar Rp 149.619.073.911,45 (seratus 

empat puluh sembilan milyar enam ratus 

sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu 

sembilan ratus sebelas koma empat puluh 

lima Rupiah) atau 99,75% (sembilan puluh 

sembilan koma tujuh puluh lima persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor VII sebesar 

Rp 148.227.337.532,17 (seratus empat 

puluh delapan milyar dua ratus dua puluh 

tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu 

lima ratus tiga puluh dua koma tujuh belas 

Rupiah) atau 98,82% (sembilan puluh 

delapan koma delapan puluh dua persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor IX JO 

Terlapor VIII sebesar Rp 

146.539.853.303,34 (seratus empat puluh 

enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan 

juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga 

ratus tiga koma tiga puluh empat Rupiah) 

atau 97,69% sembilan puluh tujuh koma 

enam puluh sembilan persen) dari owner’s 

estimate, PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya sebesar Rp 

149.298.190.992,61 (seratus empat puluh 

sembilan milyar dua ratus sembilan puluh 

delapan juta seratus sembilan puluh ribu 

sembilan ratus sembilan puluh dua koma 

enam puluh satu Rupiah) atau 99,53% 

(sembilan puluh sembilan koma lima puluh 

tiga persen) dari owner’s estimate, PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama sebesar Rp 

148.102.459.893,43 (seratus empat puluh 

delapan milyar seratus dua juta empat ratus 
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lima puluh sembilan ribu delapan ratus 

sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga 

Rupiah) atau 98,74% (sembilan puluh 

delapan koma tujuh puluh empat persen) 

dari owner’s estimate (vide C356);----------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi administrasi, 

evaluasi teknis dan evaluasi harga, seluruh 

peserta tender dinyatakan memenuhi syarat 

(vide C356);-------------------------------------- 

1.2.16.2.2 Paket pembangunan jembatan Perawang--------- 

a. Owner’s estimate paket pembangunan 

jembatan Perawang adalah Rp 

164.651.236.467,00 (seratus enam puluh 

empat milyar enam ratus lima puluh satu 

juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat 

ratus enam puluh tujuh Rupiah) (vide 

C358);-------------------------------------------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta 

pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 164.983.000.000,00 (seratus enam puluh 

empat milyar sembilan ratus delapan puluh 

lima juta Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 

163.785.191.000,00 (seratus enam puluh 

tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima 

juta seratus sembilan puluh satu ribu 

Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 

164.287.275.346,04 (seratus enam puluh 

empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh 

juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga 

ratus empat puluh enam koma empat 

Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp 

161.972.407.000,00 (seratus enam puluh 

satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua 

juta empat ratus tujuh ribu Rupiah), 

Terlapor V sebesar Rp 188.987.008.410,00 
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(seratus delapan puluh delapan milyar 

sembilan ratus delapan puluh tujuh juta 

delapan ribu empat ratus sepuluh Rupiah), 

Terlapor VI sebesar Rp 164.701.017.463,00 

(seratus enam puluh empat milyar tujuh 

ratus satu juta tujuh belas ribu empat ratus 

enam puluh tiga Rupiah) (vide C358);------- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, maka 

harga penawaran untuk masing-masing 

peserta adalah sebagai berikut: Terlapor I 

sebesar Rp 164.985.028.775,98 (seratus 

enam puluh empat milyar sembilan ratus 

delapan puluh lima juta dua puluh delapan 

ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma 

sembilan puluh delapan Rupiah) atau 

100,20% (seratus koma dua puluh persen) 

dari owners estimate, Terlapor II sebesar Rp 

163.783.064.699,79 (seratus enam puluh 

tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga 

juta enam puluh empat ribu enam ratus 

sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh 

sembilan Rupiah) atau 99,47% (sembilan 

puluh sembilan koma empat puluh tujuh 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor III 

sebesar Rp 162.109.894.888,37 (seratus 

enam puluh dua milyar seratus sembilan 

juta juta delapan ratus sembilan puluh 

empat ribu delapan ratus delapan puluh 

delapan koma tiga puluh tujuh Rupiah) atau 

98,46% (sembilan puluh delapan koma 

empat puluh enam persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor IV sebesar Rp 

161.972.440.754,92 (seratus enam puluh 

satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua 

juta empat ratus empat puluh ribu tujuh 

ratus lima puluh empat koma sembilan 
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puluh dua Rupiah) atau 98,37% (sembilan 

puluh delapan koma tiga puluh tujuh 

persen) dari owner’s estimate,   Terlapor V 

sebesar Rp 164.150.490.265,60 (seratus 

enam puluh empat milyar seratus lima 

puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu 

dua ratus enam puluh lima koma enam 

puluh Rupiah) atau 99,70% (sembilan puluh 

sembilan koma tujuh puluh persen) dari 

owner’s estimate, Terlapor VI sebesar Rp 

165.288.075.642,22 (seratus enam puluh 

lima milyar dua ratus delapan puluh 

delapan juta tujuh puluh lima ribu enam 

ratus empat puluh dua koma dua puluh dua 

Rupiah) atau 100,39% (seratus koma tiga 

puluh sembilan persen) dari owner’s 

estimate (vide C358);--------------------------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi harga, 

penawaran Terlapor I dan Terlapor VI 

dinyatakan tidak memenuhi syarat (vide 

C358);-------------------------------------------- 

1.2.16.2.3 Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang 

- Duri;------------------------------------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jalan Sp Kumu - Sontang - 

Duri adalah sebesar Rp 151.608.743.654,00 

(seratus lima puluh satu milyar enam ratus 

delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga 

ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah) 

(vide C353);-------------------------------------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta 

pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 149.750.000.000,00 (seratus empat 

puluh sembilan milyar tujuh ratus lima 

puluh juta Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 
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150.230.059.055,95 (seratus lima puluh 

milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh 

sembilan ribu lima puluh lima koma 

sembilan puluh lima Rupiah), Terlapor III 

sebesar Rp 151.599.993.262,72 (seratus 

lima puluh satu milyar lima ratus sembilan 

puluh sembilan juta sembilan ratus 

sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam 

puluh dua koma tujuh puluh dua Rupiah), 

Terlapor IV sebesar Rp 151.676.759.861,00 

(seratus lima puluh satu milyar enam ratus 

tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima 

puluh sembilan delapan ratus enam puluh 

satu Rupiah), Terlapor V sebesar Rp 

150.110.026.079,00 (seratus lima puluh 

milyar seratus sepuluh juta dua puluh enam 

ribu tujuh puluh sembilan Rupiah), Terlapor 

VI sebesar Rp 149.138.839.223,90 (seratus 

empat puluh sembilan milyar seratus tiga 

puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh 

sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga 

koma sembilan puluh Rupiah),  Terlapor 

VII sebesar Rp 152.110.000.000,06 (seratus 

lima puluh dua milyar seratus sepuluh juta 

koma nol enam Rupiah), Terlapor IX JO 

Terlapor VIII sebesar Rp 

151.580.000.000,00 (seratus lima puluh 

satu milyar lima ratus delapan puluh juta 

Rupiah), PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya sebesar Rp 

150.873.908.625,77 (seratus lima puluh 

milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta 

sembilan ratus delapan ribu enam ratus dua 

puluh lima koma tujuh puluh tujuh  

Rupiah), PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama sebesar Rp 149.188.081.570,00 
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(seratus empat puluh sembilan milyar 

seratus delapan puluh delapan juta delapan 

puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh 

Rupiah) (vide C353, C365, C373);----------- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, harga 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

149.750.000.256,40 (seratus empat puluh 

sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta 

dua ratus lima puluh enam koma empat 

puluh Rupiah) atau 98,77% (sembilan puluh 

delapan koma tujuh puluh tujuh persen) dari 

owner’s estimate, Terlapor II sebesar Rp 

150.230.059.055,95 (seratus lima puluh 

milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh 

sembilan ribu lima puluh lima koma 

sembilan puluh lima Rupiah) atau 99,09% 

(sembilan puluh sembilan koma nol 

sembilan persen) dari owner’s estimate,  

Terlapor III sebesar Rp 151.599.993.262,72 

(seratus lima puluh satu milyar lima ratus 

sembilan puluh sembilan juta sembilan 

ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus 

enam puluh dua koma tujuh puluh dua 

Rupiah) atau 99,99% (sembilan puluh 

sembilan koma sembilan puluh sembilan 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor IV 

sebesar Rp 151.676.759.861,00 (seratus 

lima puluh satu milyar enam ratus tujuh 

puluh enam juta tujuh ratus lima puluh 

sembilan ribu delapan ratus enam puluh 

satu Rupiah) atau 100,04% (seratus koma 

nol empat persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor V sebesar Rp 150.110.026.079,20 

(seratus lima puluh milyar seratus sepuluh 

juta dua puluh enam ribu tujuh puluh 
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sembilan koma dua puluh Rupiah) atau 

99,01% (sembilan puluh sembilan koma nol 

satu persen) dari owner’s estimate, Terlapor 

VI sebesar Rp 149.138.839.223,90 (seratus 

empat puluhs embilan milyar seratus tiga 

puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh 

sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga 

koma sembilan puluh Rupiah) atau 98,37% 

(sembilan puluh delapan koma tiga puluh 

tujuh persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor VII sebesar Rp 

152.109.991.489,79 (seratus lima puluh dua 

milyar seratus sembilan juta sembilan ratus 

sembilan puluh satu ribu empat ratus 

delapan puluh sembilan koma tujuh puluh 

sembilan Rupiah) atau 100,33% (seratus 

koma tiga puluh tiga persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor IX JO Terlapor VIII 

sebesar Rp 203.355.932.130,38 (dua ratus 

tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta 

sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus 

tiga puluh koma tiga puluh delapan Rupiah) 

atau 134,13% (seratus tiga puluh empat 

koma tiga belas persen) dari owner’s 

estimate, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama sebesar Rp 149.188.081.857,89 

(seratus empat puluh sembilan milyar 

seratus delapan puluh delapan juta delapan 

puluh satu ribu delapan ratus lima puluh 

tujuh koma delapan puluh sembilan Rupiah) 

atau 98,40% (sembilan puluh delapan koma 

empat puluh persen) dari owner’s estimate, 

PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya sebesar Rp 

150.873.914.242,37 (seratus lima puluh 

milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta 
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sembilan ratus empat belas ribu dua ratus 

empat puluh dua koma tiga puluh tujuh 

Rupiah) atau 99,52% (sembilan puluh 

sembilan koma lima puluh dua persen) dari 

owners estimate (vide C353);------------------ 

d. Setelah dilakukan evaluasi harga, 

penawaran Terlapor IV, Terlapor VII dan 

Terlapor IX JO Terlapor VIII dinyatakan 

tidak memenuhi syarat (vide C353);---------- 

1.2.16.2.4 Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid---- 

a. Owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jembatan Teluk Mesjid 

adalah sebesar Rp 189.993.113.701,37 

(seratus delapan puluh sembilan milyar 

sembilan ratus sembilan puluh tiga juta 

seratus tiga belas ribu tujuh ratus satu koma 

tiga puluh tujuh Rupiah) (vide C357);-------- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta 

pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp187.734.083.000,00 (seratus delapan 

puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh 

empat juta delapan puluh tiga ribu Rupiah), 

Terlapor II sebesar Rp 189.451.000.000,00 

(seratus delapan puluh sembilan milyar 

empat ratus lima puluh satu juta Rupiah), 

Terlapor III sebesar Rp 188.500.916.164,00 

(seratus delapan puluh delapan milyar lima 

ratus juta sembilan ratus enam belas ribu 

seratus enam puluh empat Rupiah), 

Terlapor IV sebesar Rp 189.722.670.464,00 

(seratus delapan puluh sembilan milyar 

tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus 

tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh 

empat Rupiah), Terlapor V sebesar Rp 

188.987.008.410,00 (seratus delapan puluh 
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delapan milyar sembilan ratus delapan 

puluh tujuh tujuh juta delapan ribu empat 

ratus sepuluh Rupiah),  Terlapor VI sebesar 

Rp 189.217.921.632,00 (seratus delapan 

puluh sembilan milyar dua ratus tujuh belas 

juta sembilan ratus dua puluh satu ribu 

enam ratus tiga puluh dua Rupiah) (vide 

C357, C373);------------------------------------  

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, harga 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

187.734.083.803.20 (seratus delapan puluh 

tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat 

juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus 

tiga koma dua puluh Rupiah) atau 98,81% 

(sembilan puluh delapan koma delapan 

puluh satu persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor II sebesar Rp 189.451.000.000,90 

(seratus delapan puluh sembilan milyar 

empat ratus lima puluh satu juta koma 

sembilan puluh Rupiah) atau 99,71% 

(sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh 

satu persen) dari owner’s estimate, Terlapor 

III sebesar Rp 188.500.916.164,00 (seratus 

delapan puluh delapan milyar lima ratus 

juta Rupiah sembilan ratus enam belas ribu 

seratus enam puluh empat Rupiah) atau 

99,21% (sembilan puluh sembilan koma 

dua puluh satu persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor IV sebesar Rp 

189.722.670.463,70 (seratus delapan puluh 

sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua 

juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus 

enam puluh tiga koma tujuh puluh Rupiah) 

99,86% (sembilan puluh sembilan koma 

delapan puluh enam persen) dari owner’s 
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estimate, Terlapor V sebesar Rp 

188.987.008.410,33 (seratus delapan puluh 

delapan milyar sembilan ratus delapan 

puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus 

sepuluh koma tiga puluh tiga Rupiah) atau 

99,47% (sembilan puluh sembilan koma 

empat puluh tujuh persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor VI sebesar Rp 

181.739.029.030,90 (seratus delapan puluh 

satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan 

juta dua puluh sembilan ribu tiga puluh 

koma Rupiah) atau 95,66% (sembilan puluh 

lima koma enam puluh enam persen) dari 

owner’s estimate (vide C357);----------------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi harga, seluruh 

penawaran peserta dinyatakan memenuhi 

syarat (vide C357);------------------------------ 

1.2.16.2.5 Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - 

Sp. Manggala;---------------------------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - 

Sp. Manggala adalah Rp 

150.839.832.104,00 (seratus lima puluh 

milyar Rupiah delapan ratus tiga puluh 

sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua 

ribu seratus empat Rupiah) (vide C350);----- 

b. Harga penawaran masing-masing peserta 

pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 148.802.700.00,00 (seratus empat puluh 

delpan milyar delapan raus dua juta tujuh 

ratus ribu Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 

148.728.155.453,46 (seratus empat puluh 

delapan milyar tujuh ratus dua puluh 

delapan juta seratus lima puluh lima ribu 

empat ratus lima puluh tiga koma empat 
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puluh enam Rupiah), Terlapor III sebesar 

Rp 148.525.028.114,50 (seratus empat 

puluh delapan milyar lima ratus dua puluh 

lima juta dua puluh delapan ribu seratus 

empat belas koma lima puluh Rupiah), 

Terlapor IV sebesar Rp 148.124.260.757,00 

(seratus empat puluh delapan milyar seratus 

dua puluh empat juta dua ratus enam puluh 

ribu tujuh ratus lima puluh tjuh Rupiah) 

Terlapor V sebesar Rp 147.808.153.179,00 

(seratus empat puluh tujuh milyar delapan 

ratus delapan juta seratus lima puluh tiga 

ribu seratus tujuh puluh sembilan Rupiah), 

Terlapor VI sebesar Rp 148.519.238.190,00 

(seratus empat puluh delapan milyar lima 

ratus sembilan beals juta dua ratus tiga 

puluh delapan ribu seratus sembilan puluh 

Rupiah), Terlapor VII sebesar Rp 

148.646.663.726,80 (seratus empat puluh 

delapan milyar enam ratus empat puluh 

enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu 

tujuh ratus dua puluh enam koma delapan 

puluh Rupiah), Terlapor IX JO Terlapor 

VIII sebesar Rp 150.742.854.000,00 ( 

seratus lima puluh milyar tujuh ratus empat 

puluh dua juta delapan ratus lima puluh 

empat Rupiah), PT Conblok Infratecno JO 

PT Maju Bersama Jaya sebesar Rp 

149.195.419.361,89 (seratus empat puluh 

sembilan milyar seratus sembilan puluh 

lima juta empat ratus sembilan belas ribu 

tiga ratus enam puluh satu koma delapan 

puluh sembilan Rupiah), PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama sebesar Rp 

149.325.093.913,00 (seratus empat puluh 

sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima 
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juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus 

tiga belas Rupiah) (vide C350, C365, 

C373);-------------------------------------------- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, harga 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

148.795.954.384,30 (seratus empat puluh 

delapan milyar tujuh ratus sembilan lima 

juta sembilan ratus lima puluh empat ribu 

tiga ratus delapan puluh empat koma tiga 

puluh Rupiah) atau 98,65% (sembilan puluh 

delapan koma enam puluh lima persen) dari  

owner’s estimate, Terlapor II sebesar Rp 

148.728.155.453,46 (seratus empat puluh 

delapan milyar tujuh ratus dua puluh 

delapan juta seratus lima pulluh lima ribu 

empat ratus lima puluh tiga koma empat 

puluh enam Rupiah) atau 98,60% (sembilan 

puluh delapan koma enam puluh persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor III sebesar 

Rp 148.525.028.116,73 (seratus empat 

puluh delapan milyar lima ratus dua puluh 

lima juta dua puluh delapan ribu seratus 

enam belas koma tujuh puluh tiga Rupiah) 

atau 98,47% (sembilan puluh delapan koma 

empat puluh tujuh persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor IV sebesar Rp 

148.124.260.757,00 (seratus empat puluh 

delapan milyar seratus dua puluh empat juta 

dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima 

puluh tujuh Juta Rupiah) atau 98,20% 

(sembilan puluh delapan koma dua puluh 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor V 

sebesar Rp 147.789.157.307,00 (seratus 

empat puluh tujuh milyar tujuh ratus 

delapan puluh sembilan juta seratus lima 
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puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh Rupiah) 

atau 97,98% (sembilan puluh tujuh koma 

sembilan puluh delapan persen) dari 

owner’s estimate, Terlapor VI sebesar Rp  

148.519.260.806,73 (seratus empat puluh 

delapan milyar lima ratus sembilan belas 

juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus 

enam koma tujuh puluh tiga Rupiah) atau 

98,46% (sembilan puluh delapan koma 

empat puluh enam persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor VII sebesar Rp 

148.646.663.726,79 (seratus empat puluh 

delapan milyar enam ratus empat puluh 

enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu 

tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh 

puluh sembilan Rupiah) atau 98,55% 

(sembilan puluh delapan koma lima puluh 

lima persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor IX JO Terlapor VIII sebesar Rp 

150.742.852.551,87 (seratus lima puluh 

milyar tujuh ratus empat puluh dua juta 

delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus 

lima puluh satu koma delapan puluh tujuh 

Rupiah) atau 99,94% (sembilan puluh 

sembilan koma sembilan puluh empat 

persen) dari owner’s estimate, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya 

sebesar Rp 149.195.419.361,89 (seratus 

empat puluh sembilan milyar seratus 

sembilan puluh lima juta empat ratus 

sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh 

satu koma delapan puluh sembilan Rupiah) 

atau 98,91% (sembilan puluh delapan koma 

sembilan puluh satu persen) dari owner’s 

estimate, PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama sebesar Rp 149.325.094.244,79 
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(seratus empat puluh sembilan milyar tiga 

ratus dua puluh lima juta sembilan puluh 

empat ribu dua ratus empat puluh empat 

koma tujuh puluh sembilan Rupiah)  atau 

99,00% (sembilan puluh sembilan persen) 

dari owner’s estimate (vide C350);----------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi harga, seluruh 

penawaran peserta dinyatakan memenuhi 

syarat (vide C350);------------------------------ 

1.2.16.2.6 Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan 

Jaya;--------------------------------------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya 

adalah Rp 193.999.147.113,35 (seratus 

sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan juta seratus empat 

puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma tiga 

puluh Rupiah) (vide C352);-------------------- 

b. Pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

harga, Jaminan penawaran PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama dinyatakan 

tidak ada. Sampai batas waktu yang 

ditentukan yaitu sore hari, jaminan 

penawaran asli dari PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama tidak dapat ditunjukkan, 

oleh sebab itu dinyatakan tidak lengkap 

(vide C352, C373);------------------------------ 

c. Harga penawaran masing-masing peserta 

pada saat dilakukan pembukaan penawaran 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 198.810.000.000,00 (seratus sembilan 

puluh delapan milyar del;apan ratus sepuluh 

juta Rupiah), Terlapor II JO Terlapor XI 

sebesar Rp 191.600.600.600,60 (seratus 

sembilan puluh satu milyar enam ratus juta 

enam ratus ribu enam ratus koma enam 
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puluh Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 

193.660.171.131,75 (seratus sembilan puluh 

tiga milyar enam ratus enam puluh juta 

seratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga 

puluh satu koma tujuh puluh lima Rupiah), 

Terlapor IV sebesar Rp 193.293.604.391,00 

(seratus sembilan puluh tiga milyar dua 

ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus 

empar ribu tiga ratus sembilan puluh satu 

Rupiah), Terlapor V sebesar Rp 

192.200.171.602,00 (seratus sembilan puluh 

dua milyar dua ratus juta seratus tujuh 

puluh satu ribu enam ratus dua Rupiah), 

Terlapor VI sebesar Rp 194.238.466.330,00 

(seratus sembilan puluh empat milyar dua 

ratus tiga puluh delapan juta empat ratus 

enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh 

Rupiah), Terlapor VII sebesar Rp 

193.152.012.038,99 (seratus sembilan puluh 

tiga milyar seratus lima puluh dua juta dua 

belas ribu tiga puluh delapan koma 

sembilan puluh sembilan Rupiah), PT 

Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama 

Jaya sebesar Rp 193.617.822.527,05 

(seartus sembilan puluh tiga milyar enam 

ratus tujuh belas juta delapan ratus dua 

puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh 

koma nol lima Rupiah) (vide C352, C365, 

C373);-------------------------------------------- 

d. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, harga 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

192.636.107.286,32 (seratus sembilan puluh 

dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta 

seratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh 

enam koma tiga puluh dua Rupiah) atau 
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99,30% (sembilan puluh sembilan koma 

tiga puluh persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor II JO Terlapor XI sebesar Rp 

191.600.600.600,94 (seratus sembilan puluh 

satu milyar enam ratus juta enam ratus ribu 

enam ratus koma sembilan puluh empat 

Rupiah) atau 98,76% (sembilan puluh 

delapan koma tujuh puluh enam persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor III sebesar 

Rp 155.398.364.031,85 (seratus lima puluh 

lima milyar tiga ratus sembilan puluh 

delapan juta tiga ratus enam puluh empat 

ribu tiga puluh satu Rupiah koma delapan 

puluh lima) atau 80,10% (delapan puluh 

koma sepuluh persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor IV sebesar Rp 

202.153.837.311,98 (dua ratus dua milyar 

seratus lima puluh tiga juta delapan ratus 

tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas koma 

semilan puluh delapan Rupiah) atau 

104,20% (seratus empat koma dua puluh 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor V 

sebesar Rp 192.544.441.528,24 (seratus 

sembilan puluh dua milyar lima ratus empat 

puluh empat juta empat ratus empat puluh 

satu ribu lima ratus dua puluh delapan koma 

dua puluh empat Rupiah) atau 99,25% 

(sembilan puluh sembilan koma dua puluh 

lima persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor VI sebesar Rp  

194.238.466.330,04 (seratus sembilan puluh 

empat milyar dua ratus tiga puluh delapan 

juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga 

ratus tioga puluh koma nol empat  Rupiah) 

atau 100,12% (seratus koma dua belas 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor VII 
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sebesar Rp 193.152.012.091,57 9seratus 

sembilan puluh tiga milyar seratus lima 

puluh dua juta dua belas ribu sembilan 

puluh satu koma lima puluh tujuh Rupiah) 

atau 99,56% (sembilan puluh sembilan 

koma lima puluh enam persen) dari owner’s 

estimate, PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya sebesar Rp 

193.619.616.624,85 (seratus sembilan puluh 

tiga milyar enam ratus sembilan belas juta 

enam ratus enam belas ribu enam ratus dua 

puluh empat koma delapan puluh lima 

Rupiah) atau 99,80% (sembilan puluh 

sembilan koma delapan puluh persen) dari 

owner’s estimate (vide C352);----------------- 

e. Setelah dilakukan evaluasi teknis, Terlapor 

III dinyatakan gugur karena tidak 

memenuhi kualifikasi dalam hal bahan yang 

digunakan (vide C352);------------------------ 

f. Setelah dilakukan evaluasi harga, Terlapor 

IV dan Terlapor VI dinyatakan tidak lulus 

(vide C352);-------------------------------------- 

1.2.16.2.7 Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - 

Sei Pakning------------------------------------------- 

a. Owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - 

Sei Pakning adalah sebesar Rp 

239.998.669.800,00 (dua ratus tiga puluh 

sembilan milyar sembilan ratus sembilan 

puluh delapan juta enam ratus enam puluh 

sembilan ribu delapan ratus Rupiah) (vide 

C355);-------------------------------------------- 

b. Pada saat dilakukan pembukaan penawaran, 

harga penawaran masing-masing peserta 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 239.100.000.000,- (dua ratus tiga puluh 
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sembilan milyar seratus juta Rupiah), 

Terlapor II sebesar Rp 239.700.662.861,66 

(seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh 

ratus juta enam ratus enam puluh dua ribu 

delapan ratus enam puluh satu koma enam 

puluh enam Rupiah), Terlapor III sebesar 

Rp 238.596.795.643,83 (dua ratus tiga 

puluh delapan milyar lima ratus sembilan 

puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh 

lima ribu enam ratus empat puluh tiga koma 

delapan puluh tiga Rupiah), Terlapor IV 

sebesar Rp 239.623.289.048,00 (dua ratus 

tiga puluh sembilan milyar enam ratus dua 

puluh tiga juta dua ratus delapan puluh 

sembilan ribu empat puluh delapan 

Rupiah), Terlapor V sebesar Rp 

238.900.002.119,00 (dua tiga puluh delapan 

milyar sembilan ratus juta dua ribu seratus 

sembilan belas Rupiah), Terlapor VI 

sebesar Rp 239.866.280.000,00 (dua ratus 

tiga puluh sembilan milyar delapan ratus 

enam puluh enam juta dua ratus delapan 

puluh ribu Rupiah), Terlapor VII sebesar 

Rp 235.864.761.111,78 (dua ratus tiga 

puluh lima milyar delapan ratus enam puluh 

empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu 

seratus sebelas koma tujuh puluh delapan 

Rupiah), PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama sebesar Rp 236.577.836.000,00 

(dua ratus tiga puluh enam milyar lima ratus 

tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga 

puluh enam ribu Rupiah), PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya 

sebesar Rp 239.204.153.198,56 (dua ratus 

tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat 

juta seratus lima puluh tiga ribu seratus 
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sembilan puluh delapan koma lima puluh 

enam Rupiah) (vide C355, C365, C373);---- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, nilai 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

239.100.007.583,49 (dua ratus tiga puluh 

sembilan milyar seratus juta tujuh ribu lima 

ratus delapan puluh tiga empat puluh 

sembilan Rupiah) atau 99,63% (sembilan 

puluh sembilan koma enam puluh tiga 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor II 

sebesar Rp 239.700.662.861,66 (dua ratus 

tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus juta 

enam ratus enam puluh dua ribu delapan 

ratus enam puluh satu koma enam puluh 

enam Rupiah) atau 99,88% (sembilan puluh 

sembilan koma delapan puluh delapan 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor III 

sebesar Rp 238.596.795.643,83 (dua ratus 

tiga puluh delapan milyar lima ratus 

sembilan puluh enam juta tujuh ratus 

sembilan puluh lima ribu enam ratus empat 

puluh tiga koma delapan puluh tiga  

Rupiah) atau 99,42% (sembilan puluh 

sembilan koma empat puluh dua persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor IV sebesar 

Rp 241.124.789.048,00 (dua ratus empat 

puluh satu milyar seratus dua puluh empat 

juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu 

empat puluh delapan Rupiah) atau 100,47% 

(seratus koma empat puluh tujuh persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor V sebesar 

Rp 238.900.002.119,90 (dua ratus tiga 

puluh delapan milyar sembilan ratus juta 

dua ribu seratus sembilan belas koma 

sembilan puluh Rupiah) atau 99,54% 
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(sembilan puluh sembilan koma lima puluh 

empat persen) dari owner’s estimate, 

Terlapor VI sebesar Rp 239.866.277.678,63 

(dua ratus tiga puluh sembilan milyar 

delapan ratus enam puluh enam juta dua 

ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus 

tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga 

Rupiah) atau 99,94% (sembilan puluh 

sembilan koma sembilan puluh empat 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor VII 

sebesar Rp 235.864.761.111,78 (dua ratus 

tiga puluh lima milyar delapan ratus enam 

puluh empat juta tujuh ratus enam puluh 

satu ribu seratus sebelas koma tujuh puluh 

delapan  Rupiah) atau 98,28% (sembilan 

puluh delapan koma dua puluh delapan 

persen) dari owner’s estimate, PT Jaya 

Konstruksi Manggala Pratama sebesar Rp 

236.577.837.295,33 (dua ratus tiga puluh 

enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh 

juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua 

ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh 

tiga Rupiah) atau 98,57% (sembilan puluh 

delapan koma lima puluh tujuh persen) dari 

owner’s estimate, PT Conblok Infratecno 

JO PT Maju Bersama Jaya sebesar Rp 

239.204.153.198,56 (dua ratus tiga puluh 

sembilan milyar dua ratus empat juta 

seratus lima puluh tiga ribu seratus 

sembilan puluh delapan koma lima puluh 

enam Rupiah) atau 99,67% (sembilan puluh 

sembilan koma enam puluh tujuh persen) 

dari owner’s estimate (vide C355);----------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi harga, 

penawaran Terlapor IV dinyatakan tidak 

memenuhi syarat ( vide C355);---------------- 
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1.2.16.2.8 Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - 

Kuala Enok;------------------------------------------ 

a. Owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - 

Kuala Enok adalah sebesar Rp 

211.227.971.058,17 (dua ratus sebelas 

milyar dua ratus dua puluh tujuh juta 

sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima 

puluh delapan koma tujuh belas Rupiah) 

(vide C351);-------------------------------------- 

b. Pada saat pembukaan penawaran, hara 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

210.999.066.000,00 (dua ratus sepuluh 

milyar sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan juta enam puluh enam ribu 

Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 

210.974.526.341,78 (dua ratus sepuluh 

milyar sembilan ratus tujuh puluh empat 

juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga 

ratus empat puluh satu koma tujuh puluh 

delapan Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 

209.179.128.967,71 (dua ratus sembilan 

milyar seratus tujuh puluh sembilan juta 

seratus dua puluh delapan ribu sembilan 

ratus enma puluh tujuh koma tujuh puluh 

satu Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp 

208.038.352.000,00 (dua ratus delapan 

milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus 

lima puluh dua ribu Rupiah), Terlapor V 

sebesar Rp 210.721.784.338,00 ( dua ratus 

sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh satu 

juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu 

tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah), 

Terlapor VI sebesar Rp 211.988.538.138,60 

(dua ratus sebelas milyar sembilan ratus 
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delapan puluh delapan juta lima ratus tiga 

puluh delapan ribu seratus tiga puluh 

delapan koma enam puluh Rupiah), 

Terlapor VII sebesar Rp 

216.550.001.008,90 (dua ratus enam belas 

milyar lima ratus lima puluh juta seribu 

delapan koma sembilan puluh Rupiah), PT 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama sebesar 

Rp 220.881.416.046,00 (dua ratus dua 

puluh milyar delapan ratus delapan puluh 

satu juta empat ratus enam belas ribu empat 

puluh enam Rupiah), PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya 

sebesar Rp 219.567.144.446,05 (dua ratus 

sembilan belas milyar lima ratus enam 

puluh tujuh juta seratus empat puluh empat 

ribu empat ratus empat puluh enam koma 

nol lima Rupiah) (vide C351, C382, C365, 

C373);-------------------------------------------- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, harga 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

210.999.066.764,61 (dua ratus sepuluh 

milyar sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh 

ratus enam puluh empat koma enam puluh 

satu Rupiah) atau 99,89% (sembilan puluh 

sembilan koma delapan puluh sembilan 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor II 

sebesar Rp 210.974.526.341,78 (dua ratus 

sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh 

empat juta lima ratus dua puluh enam ribu 

tiga ratus empat puluh satu koma tujuh 

puluh delapan Rupiah) atau 99,88% 

(sembilan puluh sembilan koma delapan 

puluh delapan persen) dari owner’s 
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estimate, Terlapor III sebesar Rp 

209.191.026.904,33 (dua ratus sembilan 

milyar seratus sembilan puluh satu juta dua 

puluh enam ribu sembilan ratus empat 

koma tiga puluh tiga Rupiah) atau 99,04% 

(sembilan puluh sembilan koma nol empat 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor IV 

sebesar Rp 208.038.352.280,74 (dua ratus 

delapan milyar tiga puluh delapan juta tiga 

ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan 

puluh koma tujuh puluh empat Rupiah) atau 

98,49% (sembilan puluh delapan koma 

empat puluh sembilan persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor V sebesar Rp 

210.721.784.338,62 (dua ratus sepuluh 

milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh 

ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus 

tiga puluh delapan koma enam puluh dua 

Rupiah) atau 99,76% (sembilan puluh 

sembilan koma tujuh puluh enam persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor VI sebesar 

Rp 211.988.538.138,60 (dua ratus sebelas 

milyar sembilan ratus delapan puluh 

delapan juta lima ratus tiga puluh delapan 

ribu seratus tiga puluh delapan koma enam 

puluh Rupiah) atau 100,36% (seratus koma 

tiga puluh enam persen) dari owner’s 

estimate, Terlapor VII sebesar Rp 

216.550.026.055,17 (dua ratus enam belas 

milyar lima ratus lima puluh juta dua puluh 

enam ribu lima puluh lima koma tujuh belas 

Rupiah) atau 102,52% (seratus dua koma 

lima puluh dua persen) dari owner’s 

estimate, PT Conblok Infratecno JO PT 

Maju Bersama Jaya Rp 219.497.010.646,05 

(dua ratus sembilan belas milyar empat 
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ratus sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu 

enam ratus empat puluh enam koma nol 

lima Rupiah) atau 103,95% (seratus tiga 

koma sembilan puluh lima persen) dari 

owner’s estimate, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama sebesar Rp 

220.882.558.234,07 (dua ratus dua puluh 

milyar delapan ratus delapan puluh dua juta 

lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus 

tiga puluh empat koma nol tujuh Rupiah) 

atau 104,57% (seratus empat koma lima 

puluh tujuh persen) dari owner’s estimate 

(vide C351);-------------------------------------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi harga, 

penawaran Terlapor VI, Terlapor VII, PT 

Conblok Infratecno JO PT Maju Bersama 

Jaya dan PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama dinyatakan tidak memenuhi syarat 

(vide C351);-------------------------------------- 

1.2.16.2.9 Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk 

Meranti - Guntung;------------------------------- 

a. Bahwa owner’s estimate untuk paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung  sebesar Rp183.259.898.633,22 

(seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus 

lima puluh sembilan juta delapan ratus 

embilan puluh delapan ribu enam ratus tiga 

puluh tiga koma  dua puluh dua Rupiah) 

(vide C354);-------------------------------------- 

b. Bahwa pada saat dilakukan pembukaan 

penawaran, harga masing-masing peserta 

adalah sebagai berikut: Terlapor I sebesar 

Rp 182.300.000.000,00 (seratus delapan 

puluh dua milyar tiga ratus juta Rupiah), 

Terlapor II sebesar Rp 183.000.156.033,27 

(seratus delapan puluh tiga milyar seratus 



 

  
 
 

 
 

186

SALINAN

lima puluh enam ribu tiga puluh tiga koma 

dua puluh tujuh Rupiah), Terlapor III 

sebesar Rp 180.132.703.875,00 (seratus 

delapan puluh milyar seratus tiga puluh dua 

juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tujuh 

puluh lima Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp 

182.276.581.179,00 (seratus delapan puluh 

dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta 

lima ratus delapan puluh satu ribu seratus 

tujuh puluh sembilan Rupiah), Terlapor V 

sebesar Rp 182.700.111.957,00 (serartus 

delapan puluh dua milyar tujuh ratus juta 

seratus sebelas ribu sembilan ratus lima 

puluh tujuh Rupiah), Terlapor VI sebesar 

Rp 182.400.280.000,00 (seratus delapan 

puluh dua milyar empat ratus juta dua ratus 

delapan puluh ribu Rupiah), Terlapor VII 

sebesar Rp 183.087.546.383,52 (seratus 

delapan puluh tiga milyar delapan puluh 

tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu 

tiga ratus delapan puluh tiga koma lima 

puluh dua Rupiah), Terlapor IX JO Terlapor 

VIII sebesar Rp 182.915.107.000,00 

(seratus delapan puluh dua milyar sembilan 

ratus lima belas juta seratus tujuh ribu 

Rupiah), PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama sebesar Rp 180.511.100.159,63 

(seratus delapan puluh milyar lima ratus 

sebelas juta seratus ribu seratus lima puluh 

sembilan koma enam puluh tiga Rupiah), 

PT Conblok Infratecno JO PT Maju 

Bersama Jaya sebesar Rp 

182.954.511.399,00 (seratus delapan puluh 

dua milyar sembilan ratus lima puluh empat 

juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus 
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sembilan puluh sembilan Rupiah) (vide 

C208, C354, C365, C373);-------------------- 

c. Setelah dilakukan koreksi aritmetik, harga 

penawaran masing-masing peserta adalah 

sebagai berikut: Terlapor I sebesar Rp 

182.300.004.840,76 (seratus delapan puluh 

dua milyar tiga ratus juta empat ribu 

delapan ratus empat puluh koma tujuh 

puluh enam Rupiah) atau 99,48% (sembilan 

puluh sembilan koma empat puluh delapan 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor II 

sebesar Rp 183.000.156.033,26 (seratus 

delapan puluh tiga milyar seratus lima 

puluh enam ribu tiga puluh tiga koma dua 

puluh enam Rupiah) atau 99,86% (sembilan 

puluh sembilan koma delapan puluh enam 

persen) dari owner’s estimate, Terlapor III 

sebesar Rp 180.132.703.875,28 (seratus 

delapan puluh milyar seratus tiga puluh dua 

juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tujuh 

puluh lima koma dua puluh delapan 

Rupiah) atau 98,29% (sembilan puluh 

delapan koma dua puluh sembilan persen), 

Terlapor IV sebesar Rp 182.276.581.179,00 

(seratus delapan puluh dua milyar dua ratus 

tujuh puluh enam juta lima ratus delapan 

puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan 

Rupiah) atau 99,46% (sembilan puluh 

sembilan koma empat puluh enam persen) 

dari owner’s estimate, Terlapor V sebesar 

Rp 182.700.111.957,77 (seratus delapan 

puluh dua milyar tujuh ratus juta seratus 

sebelas sembilan ratus lima puluh tujuh 

koma tujuh puluh tujuh Rupiah) atau 

99,69% (sembilan puluh sembilan koma 

enam puluh sembilan persen) dari owner’s 
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estimate, Terlapor VI sebesar Rp 

182.400.277.554,18 (seratus delapan puluh 

dua milyar empat ratus juta dua ratus tujuh 

puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh 

empat koma delapan belas Rupiah) atau 

99,53% (sembilan puluh sembilan koma 

lima puluh tiga persen), Terlapor IX JO 

Terlapor VIII sebesar Rp 

127.415.816.409,27 (seratus dua puluh 

tujuh milyar empat ratus lima belas juta 

delapan ratus enam belas ribu empat ratus 

sembilan koma dua puluh tujuh Rupiah) 

atau 99,86% (sembilan puluh sembilan 

koma delapan puluh enam persen) dari 

owner’s estimate, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama sebesar Rp 

180.511.075.496,70 (seratus delapan puluh 

milyar lima ratus sebelas juta tujuh puluh 

lima ribu empat ratus sembilan puluh enam 

koma tujuh puluh Rupiah) atau 98,50% 

(sembilan puluh delapan koma lima puluh 

persen) dari owner’s estimate, PT Conblok 

Infratecno JO PT Maju Bersama Jaya 

sebesar Rp 182.954.511.399,00 (seratus 

delapan puluh dua milyar sembilan ratus 

lima puluh empat juta lima ratus sebelas 

ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 

Rupiah) atau 99,83% (sembilan puluh 

sembilan koma delapan puluh tiga persen) 

dari owner’s estimate (vide C354);----------- 

d. Setelah dilakukan evaluasi administrasi, 

evaluasi teknis dan evaluasi harga, Terlapor 

VII JO PT Trifa Abadi dinyatakan gugur 

(vide C354);--------------------------------------  

1.2.17 Klarifikasi Penawaran Harga---------------------------------------------------- 
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1.2.17.1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004, Panitia mengirim 

undangan klarifikasi penawaran harga kepada Terlapor I, 

Terlapor II JO Terlapor XI, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor IX JO 

Terlapor VIII (vide B66, C354);----------------------------------- 

1.2.17.2 Bahwa dalam surat undangan sebagaimana dimaksud dalam 

butir 1.2.17.1 di atas, Panitia meminta agar Direktur Masing-

masing perusahaan untuk hadir pada tanggal 8 Desember 

2004 guna melakukan klarifikasi terhadap penawaran 

mereka dan tidak dapat diwakilkan (vide C354, C375, 

C398);----------------------------------------------------------------- 

1.2.18 Penentuan Pemenang------------------------------------------------------------- 

1.2.18.1 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Panitia mengirim 

Surat kepada Gubernur Riau yang pada pokoknya berisi 

usulan penetapan pemenang pelelangan untuk setiap paket 

yang dilelangkan dalam program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (vide 

B66);------------------------------------------------------------------ 

1.2.18.2 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Gubernur Riau 

menetapkan pemenang tender program pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (vide B66, 

C354);----------------------------------------------------------------- 

1.2.18.3 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004, Panitia 

mengumumkan pemenang pelelangan program 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

(vide B4, B8, B12, B66);------------------------------------------- 

1.2.18.4 Bahwa pemenang pelelangan untuk masing-masing paket 

program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi 

years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi 

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

1.2.18.4.1 Paket pembangunan jalan Sei Pakning – Teluk 

Mesjid - Sp. Pusako pemenangnya adalah 

Terlapor IX JO Terlapor VIII;--------------------- 
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1.2.18.4.2 Paket pembangunan jembatan Perawang, 

pemenangnya adalah Terlapor IV;---------------- 

1.2.18.4.3 Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang 

- Duri, pemenangnya adalah Terlapor VI (vide 

B8, C353);-------------------------------------------- 

1.2.18.4.4 Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid, 

pemenangnya adalah Terlapor I;------------------ 

1.2.18.4.5 Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - 

Sp. Manggala, pemenangnya adalah Terlapor V 

(vide B7);--------------------------------------------- 

1.2.18.4.6 Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan 

Jaya pemenangnya adalah Terlapor II JO 

Terlapor XI (vide  B2, C352);---------------------  

1.2.18.4.7 Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - 

Sei Pakning pemenangnya adalah Terlapor VII 

(vide C355);------------------------------------------ 

1.2.18.4.8 Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - 

Kuala Enok pemenangnya adalah Terlapor IV 

(vide B4, C351);-------------------------------------  

1.2.18.4.9 Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk 

Meranti - Guntung pemenangnya adalah 

Terlapor III (vide C354);--------------------------- 

1.2.18.5 Penunjukan Pemenang dan Penandatanganan kontrak--------------------- 

1.2.18.5.1 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004, Kepala Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau 

mengeluarkan penetapan pemenang untuk setiap paket 

pekerjaan (vide C77);----------------------------------------------- 

1.2.18.5.2 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004, masing-masing 

pemenang untuk setiap paket menandatangani kontrak kerja 

(vide C83);--------------------------------------------------------- 

2 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, surat dan atau dokumen yang 

diperoleh selama pemeriksaan, kesimpulan investigator dan tanggapan para Terlapor, 

Majelis Komisi menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku para Terlapor 

dalam kaitannya dengan tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak 

(multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004, 

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



 

  
 
 

 
 

191

SALINAN

2.1 Terlapor II dan Terlapor XI;---------------------------------------------------------------- 

2.1.1 Bahwa Terlapor II membuat surat pernyataan minat mengikuti 

pengadaan untuk dirinya sendiri pada tanggal 27 Oktober 2004 

meskipun pada saat itu sedang dilakukan pembicaraan kerjasama 

operasi dengan Terlapor XI untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya (vide B2, B18, B26, B53, C73, C74, C300, C301);----------- 

2.1.2 Bahwa Terlapor XI tetap membuat surat pernyataan minat mengikuti 

pengadaan atas nama sendiri pada tanggal 1 November 2004 meskipun 

telah membuat perjanjian kerjasama operasi dengan Terlapor II pada 

tanggal 29 Oktober 2004 untuk paket pembangunan jalan sei Akar - 

Bagan Jaya (vide B2, B18, B26, B53, C73, C74, C300, C301);----------- 

2.2 Terlapor III;----------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.1 Bahwa Terlapor III hanya menyerahkan draft jawaban klarifikasi 

penawaran harga paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung melalui stafnya yaitu Firzan T. pada tanggal 8 Desember 

petang meskipun mengetahui klarifikasi penawaran harus dihadiri oleh 

Direktur Terlapor III yang tidak dapat diwakilkan ( vide B47, C366, 

C398);------------------------------------------------------------------------------ 

2.2.2 Bahwa Terlapor III tetap menyerahkan  klarifikasi paket pembangunan 

jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung yang telah ditandatangani oleh 

Direktur Terlapor III yaitu Ir. Sutedjo Wirokusumo, M.M. pada tanggal 

9 Desember 2004 meskipun mengetahui seharusnya klarifikasi 

dilakukan pada tanggal 8 Desember 2004 (vide B47, C354);-------------- 

2.3 Terlapor VII;---------------------------------------------------------------------------------- 

2.3.1 Bahwa pada saat klarifikasi, Terlapor VII hanya menyerahkan bukti 

pembayaran pekerjaan Critical Road improvement Phase II Contract 

No. TSC-904/RPC/HP/00 per tanggal 15 November 2004 senilai US$ 

15.000.000,00 (lima belas juta Dolar) meskipun mengetahui Panitia 

mempertanyakan Terlapor VII masa pemeliharaan untuk pekerjaan 

tersebut (vide B12);--------------------------------------------------------------- 

2.4 Terlapor VIII dan Terlapor IX;------------------------------------------------------------- 

2.4.1 Bahwa Terlapor VIII tidak menolak keinginan Terlapor IX untuk 

melampirkan perjanjian kerjasama operasi No. 6930/W/X/2004  tanggal 

23 Oktober 2004 yang memuat komposisi modal komposisi 60% (enam 

puluh persen) untuk Terlapor IX dan 40% (empat puluh persen) untuk 

Terlapor VIII pada dokumen penawaran harga meskipun perjanjian 
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kerjasama operasi yang dilampirkan dalam dokumen prakualifikasi 

adalah perjanjian kerjasama operasi yang dibuat tanggal 26 Oktober 

2004 yang memuat komposisi modal 51% (lima puluh satu persen) 

untuk Terlapor VIII dan 49% (empat puluh sembilan persen) untuk 

Terlapor IX (vide B10, B11, C169, C312);------ ----------------------------- 

2.5 Terlapor X;------------------------------------------------------------------------------------ 

2.5.1 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor I;-------------------------------------- 

2.5.1.1 Bahwa meskipun pada awalnya Panitia menolak usul Terlapor 

I agar Panitia mengundurkan waktu pengembalian dokumen 

penawaran harga namun pada akhirnya pada tanggal 4 

Desember 2004 Panitia mengundurkan waktu pengembalian 

dokumen penawaran harga dari semula tanggal 6 Desember 

2004 menjadi tanggal 7 Desember 2004 (vide C7, C376);------- 

2.5.1.2 Bahwa Panitia mengeluarkan perubahan tanggal pengembalian 

dokumen penawaran harga untuk paket pembangunan 

jembatan Teluk Mesjid tanggal 4 Desember 2004 tidak sesuai 

dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 BAB II.A.1.e.6) 

(vide C376);------------------------------------------------------------ 

2.5.1.3 Bahwa meskipun hasil koreksi aritmetik menunjukkan 

Terlapor VI merupakan penawar terendah untuk paket 

pembangunan jembatan Teluk Mesjid, namun Panitia 

memenangkan Terlapor I (vide C357);----------------------------- 

2.5.1.4 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

I yang hanya dilakukan oleh Kepala Wilayah yaitu Ir. 

Lintomo, MM meskipun dalam undangan Panitia mewajibkan 

agar yang hadir adalah Direktur Terlapor I yang tidak dapat 

diwakilkan (vide C357, C415);-------------------------------------- 

2.5.2 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor II dan Terlapor XI;----------------- 

2.5.2.1 Bahwa Panitia memperpanjang waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi dari semula tanggal 28 Oktober 2004 menjadi 

tanggal 1 November 2004 yang menguntungkan Terlapor XI 

karena dapat menyelesaikan perjanjian kerjasama operasinya 

dengan Terlapor II untuk paket pembangunan jalan Sei Akar - 

Bagan Jaya pada tanggal 29 Oktober 2004(vide B34, B35, 

B36, B37, C60, C412, C429);--------------------------------------- 
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2.5.2.2 Bahwa Panitia tetap menerima sanggahan Terlapor II JO 

Terlapor XI pada tanggal 24 Oktober 2004 meskipun 

mengetahui sanggahan tersebut diluar waktu masa sanggah 

(vide B12, B37, C76);------------------------------------------------- 

2.5.3 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor III;------------------------------------ 

2.5.3.1 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

I yang hanya dilakukan oleh Staf Kantor Wilayah yaitu Firzan 

T. pada tanggal 8 Desember 2004 petang meskipun dalam 

undangan Panitia mewajibkan agar yang hadir adalah Direktur 

Terlapor III yang tidak dapat diwakilkan (vide B47, 

C393,C395);------------------------------------------------------------ 

2.5.3.2 Bahwa Panitia menerima draft jawaban klarifikasi paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung dari 

Terlapor III yang diserahkan oleh Firzan T. meskipun draft  

jawaban tersebut dikirimkan diluar jam kerja karena jawaban 

tersebut baru di fax pada pukul 18.27 WIB (vide C366, 

C393);------------------------------------------------------------------- 

2.5.3.3 Bahwa Panitia membubuhkan tanggal 8 Desember 2004 pada 

klarifikasi paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung yang telah ditandatangani oleh Direktur Terlapor III 

yaitu Ir. Sutedjo Wirokusumo, M.M. meskipun klarifikasi itu 

dibuat di Jakarta dan baru dikirimkan pada tanggal 9 

Desember 2004 vide (B47, C354);---------------------------------- 

2.5.4 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor IV;------------------------------------ 

2.5.4.1 Bahwa Panitia menilai Kemampuan Dasar (KD) Terlapor IV 

untuk paket Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok berdasarkan 

pengalaman pekerjaan pembangunan jalan tol Cikampek - 

Padalarang ruas Padalarang - By Pass senilai Rp 

203.137.895.000,00 (dua ratus tiga milyar seratus tiga puluh 

tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) 

meskipun pengalaman kerja tersebut baru diserahterimakan 

sementara (PHO) pada tanggal 15 Maret 2004 (vide C148);---- 

2.5.4.2 Bahwa Panitia meluluskan Terlapor IV dalam tahap 

prakualifikasi meskipun pengalaman pekerjaan tertinggi yang 

dilampirkan dalam dokumen prakualifikasi yaitu paket 

pembangunan jalan tol Cikampek - Padalarang ruas 
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Padalarang - By Pass dan pembangunan jalan tol  ruas Bintaro 

Viaduct Ulujami tidak disertai sertifikat pemeliharaan (FHO) 

sebagaimana ditentukan dalam dokumen prakualifikasi dan 

penjelasan Terlapor X (vide C119, C148, C351);----------------- 

2.5.4.3 Bahwa Panitia tidak meluluskan PT Bumi Rejo JO PT Amen 

Mulia karena salah satunya tidak menyertakan sertifikat 

pemeliharaan (FHO) meskipun hal ini tidak dilakukan kepada 

Terlapor IV yang sama-sama tidak menyertakan sertifikat 

pemeliharaan (FHO) (vide C119, C148, C351);-------------------  

2.5.4.4 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

IV untuk paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala 

Enok yang hanya dilakukan oleh Kepala Wilayah yaitu Ir. Yul 

Ari Pramuraharjo pada tanggal 8 Desember 2004 meskipun 

dalam undangan Panitia mewajibkan agar yang hadir adalah 

Direktur Terlapor IV yang tidak dapat diwakilkan (vide 

C393);------------------------------------------------------------------- 

2.5.4.5 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

IV untuk paket pembangunan jembatan Perawang yang hanya 

dilakukan oleh Kepala Wilayah yaitu Ir. Yul Ari Pramuraharjo 

pada tanggal 8 Desember 2004 meskipun dalam undangan 

Panitia mewajibkan agar yang hadir adalah Direktur Terlapor 

IV yang tidak dapat diwakilkan (vide C393)---------------------- 

2.5.5 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor V;------------------------------------- 

2.5.5.1 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

V untuk paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala yang hanya dilakukan oleh Staf Terlapor V yaitu 

Bambang EU dan Handriastomo pada tanggal 8 Desember 

2004 meskipun dalam undangan Panitia mewajibkan agar 

yang hadir adalah Direktur Terlapor V yang tidak dapat 

diwakilkan (vide C393);---------------------------------------------- 

2.5.5.2 Bahwa Panitia mengesahkan klarifikasi yang ditandatangani 

oleh Direktur  Terlapor V yaitu M Fauzan untuk paket 

pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. Manggala 

meskipun klarifikasi tersebut tidak sesuai ketentuan dalam 

undangan Panitia yaitu harus dihadiri oleh Direktur Terlapor V 

yang tidak dapat diwakilkan dan dilakukan di Ruang Sub 
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Dinas Prasarana Jalan pada Kantor Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau (vide C393);-------------------- 

2.5.6 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor VI;------------------------------------ 

2.5.6.1 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

VI untuk paket pembangunan jalan Sp.Kumu - Sontang - Duri 

yang hanya dilakukan oleh staf Terlapor VI yaitu Asep 

Misbahulfallah dan Mensanu pada tanggal 8 Desember 2004 

meskipun dalam undangan Panitia mewajibkan agar yang 

hadir adalah Direktur Terlapor VI yang tidak dapat diwakilkan 

(vide C393);------------------------------------------------------------ 

2.5.7 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor VII;----------------------------------- 

2.5.7.1 Bahwa Panitia menilai Kemampuan Dasar Terlapor VII 

berdasarkan pengalaman pekerjaan Critical Road 

Improvement Phase II  NO. Kontrak TSC-904/RPC/HP/00 

senilai US$ 20.168.178,90 (dua puluh juta seratus enam puluh 

delapan ribu seratus tujuh puluh delapan Dolar sembilan puluh 

sen) meskipun kontrak tersebut belum selesai secara 

keseluruhan (vide B12, C119);--------------------------------------- 

2.5.7.2 Bahwa Panitia meluluskan Terlapor VII dalam tahap 

prakualifikasi paket pembangunan jalan Pelintung Sepahat Sei 

Pakning meskipun pengalaman pekerjaan yang dijadikan dasar 

penilaian Kemampuan Dasar yaitu proyek Critical Road 

Improvement Phase II  NO. Kontrak TSC-904/RPC/HP/00 

belum selesai secara keseluruhan (vide C119);--------------------  

2.5.7.3 Bahwa Panitia menerima klarifikasi prakualifikasi Terlapor 

VII meskipun Terlapor VII hanya menunjukkan bukti 

pembayaran dari PT Caltex Pacific Indonesia untuk pekerjaan 

Critical Road Improvement Phase II  NO. Kontrak TSC-

904/RPC/HP/00 per 15 November 2004 senilai US$ 

15.000.000,00 (lima belas juta Dolar) (vide B12);----------------  

2.5.8 Perilaku Terlapor X terhadap Terlapor VIII dan Terlapor IX;-------------- 

2.5.8.1 Bahwa Terlapor X meluluskan Terlapor IX - Terlapor VIII 

meskipun perjanjian kerjasama operasi yang dilampirkan 

adalah Terlapor VIII JO Terlapor IX (vide B12, C119);--------- 



 

  
 
 

 
 

196

SALINAN

2.5.8.2 Bahwa Terlapor X menerima dokumen penawaran Terlapor IX 

JO Terlapor VIII meskipun tidak termasuk sebagai peserta 

prakualifikasi (vide C312);------------------------------------------- 

2.5.8.3 Bahwa Terlapor X memenangkan Terlapor IX JO Terlapor 

VIII paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - 

Sp. Pusako meskipun tidak termasuk sebagai peserta 

prakualifikasi (vide C312, C356);----------------------------------- 

2.5.8.4 Bahwa Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor 

IX JO Terlapor VIII yang tidak termasuk sebagai peserta 

prakualifikasi paket pembangunan jalan Sp.Kumu - Sontang - 

Duri yang hanya dilakukan oleh staf Terlapor IX yaitu Sri 

Wulan pada tanggal 8 Desember 2004 meskipun dalam 

undangan Panitia mewajibkan agar yang hadir adalah Direktur 

Terlapor  IX dan atau Terlapor VIII yang tidak dapat 

diwakilkan (vide C312, C356, C393);------------------------------ 

2.5.8.5 Bahwa Panitia mengesahkan klarifikasi yang ditandatangani 

oleh Direktur  Terlapor IX yaitu Hb. Suparno untuk paket 

pembangunan jalan Sp Kumu - Sontang - Duri meskipun 

klarifikasi tersebut tidak sesuai ketentuan dalam undangan 

Panitia yaitu harus dihadiri oleh Direktur Terlapor IX dan atau 

Terlapor VIII yang tidak dapat diwakilkan dan dilakukan di 

Ruang Sub Dinas Prasarana Jalan pada Kantor Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau (vide 

C393);------------------------------------------------------------------- 

3 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi 

akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut memenuhi atau tidak memenuhi 

unsur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.--------------------- 

4 Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memandang perlu untuk memberikan 

tanggapan terhadap tanggapan para Terlapor terhadap kesimpulan investigator;------------ 

4.1 Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama seluruh berkas perkara 

termasuk Kesimpulan Investigator maupun Tanggapan Terlapor, selanjutnya 

majelis Komisi akan mempertimbangkan hal-hal pokok tanggapan para Terlapor 

terhadap Kesimpulan Investigator:-------------------------------------------------------- 

4.1.1 Tanggapan Majelis Terhadap Tanggapan Terlapor I;------------------------ 
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4.1.1.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor I menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Terlapor I telah menyerahkan dokumen prakualifikasi 

pada tanggal 1 November 2004 adalah sesuai dengan 

permintaan yang tertuang dalam adendum prakualifikasi 

tanggal 25 Oktober 2005, hal tersebut tidak menyalahi 

ketentuan, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal yang 

dipermasalahkan adalah pengunduran jadwal pengembalian 

dalam rangka memfasilitasi peserta tender yang belum 

menyelesaikan dokumen prakualifikasinya sampai dengan 

tanggal 28 Oktober 2004. Penilaian Majelis Komisi berkaitan 

dengan pengunduran jadwal tersebut akan diuraikan pada 

bagian analisa pemenuhan unsur dalam Putusan ini;------------- 

4.1.2 Tanggapan Majelis Terhadap Tanggapan Terlapor II;----------------------- 

4.1.2.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor II menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa adanya dugaan persekongkolan oleh Tim Investigator 

berdasarkan fakta bahwa ada 6 (enam) perusahaan konstruksi 

BUMN yang lulus dan semua perusahaan BUMN tersebut 

memenangkan paket proyek dan harga penawaran yang 

diajukan oleh peserta dalam tahap penawaran menunjukan 

indikasi pengaturan karena semuanya berada dalam kisaran 

yang sama yaitu 97%-104 %, Majelis Komisi berpendapat 

bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang diperoleh dari 

monitoring dan merupakan indikasi awal dugaan terjadinya 

persekongkolan dalam tender multi years sehingga perlu 

dilakukan proses pemeriksaan untuk membuktikan dugaan 

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

4.1.2.2 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor II menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Tim Investigator telah keliru untuk memeriksa Terlapor 

II karena Tim Investigator tidak pernah memangggil Terlapor 

II dan Terlapor XI secara bersama-sama padahal Proyek 

pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya dikerjakan secara 

JO, Majelis Komisi berpendapat bahwa walaupun dilakukan 

secara JO, hal tersebut masih menjadi tanggung jawab dari 
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Terlapor II dan Terlapor XI secara independen karena 

berdasarkan Undang-undang  Nomor 1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, tanggung jawab operasional perusahaan 

masih tetap menjadi tanggung jawab Direktur masing-masing 

perusahaan. Sedangkan kewenangan memanggil ada pada 

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

4.1.2.3 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor II menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa jumlah saksi yang hanya sebanyak 14 adalah masih 

sangat kurang dibandingkan dengan jumlah peserta yang telah 

mengikuti tender program pembangunan jalan/jembatan tahun 

jamak (multi years), sehingga Tim Investigator tidak 

memperoleh informasi dan data materiil mengenai perkara ini 

secara benar, lengkap dan maksimal, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa kesaksian yang cukup secara hukum tidak 

semata-mata dilihat dari kuantitas Saksi yang ada namun dari 

kualitas dari kesaksian itu sendiri, apakah benar-benar akurat 

atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Majelis 

Komisi menimbang telah mempunyai bukti yang cukup untuk 

mengambil Putusan ini;----------------------------------------------- 

4.1.2.4 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor II menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Terlapor II tidak pernah memberikan kesempatan 

selama proses pemeriksaan kepada Terlapor II sebagai badan 

hukum yang berdiri sendiri atau Terlapor II-Terlapor XI JO 

untuk melakukan tanya jawab dengan Saksi, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terlapor atau Saksi 

sampai dengan saat ini khususnya kasus persekongkolan 

memerlukan informasi atau pejelasan dari masing-masing 

pihak secara independen sehingga tidak perlu ada pemeriksaan 

dimana Terlapor II dapat melakukan tanya jawab dengan Saksi 

dan karena Majelis Komisi berkewajiban untuk menjaga 

kerahasian informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang 

dikategorikan sebagai rahasia perusahaan;------------------------ 

4.1.2.5 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor II menanggapi yang pada pokoknya 
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bahwa sejumlah surat dan dokumen serta analisa subjektif 

yang dipergunakan oleh Tim Investigator menurut hukum 

tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuat 

kesimpulan adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 

5 tahun 1999, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-undang No. 5 

tahun 1999, alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa 

keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan atau Dokumen, 

Petunjuk dan Keterangan Pelaku Usaha. Majelis Komisi dalam 

membuat Putusan mempertimbangkan alat-alat bukti 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang No. 5 

tahun 1999 yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan 

penyelidikan termasuk analisa Investigator;----------------------- 

4.1.2.6 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, terhadap Terlapor II menanggapi yang pada 

pokoknya bahwa pengunduran waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi dari tanggal 28 Oktober 2004 menjadi tanggal 1 

November 2004 adalah merupakan kewenangan panitia, 

Majelis Komisi berpendapat sebagaimana diuraikan pada butir 

4.1.1.1.;------------------------------------------------------------------ 

4.1.3 Tanggapan Majelis Terhadap Tanggapan Terlapor III;---------------------- 

4.1.3.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor III menanggapi pada pokoknya bahwa 

ketidakhadiran Direktur Terlapor III dalam klarifikasi 

penawaran harga tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa 

Terlapor III telah bersekongkol dengan panitia atau pihak lain, 

Majelis Komisi berpendapat bahwa penilaian ketidakhadiran 

Direktur Terlapor III dalam klarifikasi penawaran harga 

apakah merupakan bukti persekongkolan akan diuraikan 

dalam analisa pemenuhan unsur dalam Putusan ini;-------------- 

4.1.3.2 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor III menanggapi pada pokoknya bahwa 

telah dilakukan pembagian pekerjaan untuk beberapa peserta 

tender tertentu, setelah koreksi aritmetik atas harga penawaran 

Terlapor VIII-Terlapor IX JO yang lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai penawaran Terlapor III untuk paket Sorek-Teluk 
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Meranti-Guntung, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

Investigator salah mengutip harga penawaran Terlapor VIII-

Terlapor IX JO yang tertera dalam dokumen evaluasi harga 

penawaran yang dibuat Terlapor X;--------------------------------- 

4.1.4 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor IV;------------ 

4.1.4.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor IV menanggapi pada pokoknya bahwa 

ada 6 (enam) perusahaan konstruksi BUMN yang lulus tahap 

prakualifikasi dan mengikuti penawaran harga. Semua 

perusahaan BUMN tersebut memenangkan paket proyek, 

bahkan Terlapor IV memenangkan 2 (dua) paket (sebagai hasil 

persekongkolan adalah kesimpulan yang tidak benar dan harga 

penawaran semuanya berada dalam kisaran yang sama yaitu 

97% - 104% dari Owner Estimate, Kesimpulan Investigator 

tidak berdasarkan bukti tetapi hanya merupakan interpretasi 

subjektif, Majelis Komisi berpendapat sebagaimana diuraikan 

pada 4.1.2.1 tersebut di atas;----------------------------------------- 

4.1.4.2 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor IV menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa  Terlapor X memberikan fasilitas kepada Terlapor IV, 

Terlapor VI dan Terlapor XI untuk menyiapkan dokumen 

prakualifikasi sehingga dapat mengikuti prakualifikasi berupa 

pengunduran waktu pengembalian dokumen prakualifikasi, 

Majelis Komisi berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan 

pada angka 4.1.1.1. tersebut di atas;-------------------------------- 

4.1.5 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor V;------------- 

4.1.5.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor V menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Investigator dalam menelaah masalah hukum terlalu 

terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa terlapor V 

ikut bersekongkol dengan pihak lainnya sehingga 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat seperti yang 

dimaksud dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, 

Majelis Komisi berpendapat bahwa untuk menilai apakah 

Terlapor V melanggar Pasal 22 Undang-undang 5 tahun 1999 
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akan diuraikan pada bagian analisa pemenuhan unsur dalam 

Putusan ini;------------------------------------------------------------- 

4.1.6 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor VI;------------ 

4.1.6.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor VI menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Terlapor VI diuntungkan sehubungan dengan adanya 

adendum pengembalian dokumen prakualifikasi yang 

memperpanjang waktu pengembalian dokumen prakualifikasi 

menjadi tanggal 1 November 2004 yang menurut Terlapor VI 

hal ini tidak benar, Majelis Komisi berpendapat sebagaimana 

telah diuraikan pada angka 4.1.1.1 tersebut di atas;-------------- 

4.1.7 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor VII;----------- 

4.1.7.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor VII menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa prakualifikasi Terlapor VII sesuai dengan ketentuan 

prakualifikasi BAB C 6.6.3 dan tidak ada unsur mengatur dan 

atau tidak adanya unsur menentukan pemenang tender, Majelis 

Komisi berpendapat bahwa Penilaian apakah ada unsur 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender akan 

diuraikan pada bagian analisa pemenuhan unsur dalam 

Putusan ini;------------------------------------------------------------- 

4.1.8 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor VIII dan 

Terlapor IX;----------------------------------------------------------------------- 

4.1.8.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor VIII-Terlapor IX menanggapi yang pada 

pokoknya bahwa data prakualifikasi yang dimasukkan adalah 

Terlapor VIII sebagai leader dengan komposisi Terlapor VIII 

51%-Terlapor IX 49%, Majelis berpendapat bahwa dokumen 

penawaran harga Terlapor IX JO Terlapor VIII tidak 

berdasarkan data prakualifikasi tersebut di atas;------------------ 

4.1.9 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor X;------------- 

4.1.9.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor X menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Kesimpulan Investigator yang menyatakan bahwa 

waktu sanggah yang hanya 4 hari kerja sehingga hal tersebut 

telah melanggar Keppres No. 80 tahun 2003, Majelis Komisi 
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berpendapat bahwa masa sanggah adalah sejak tanggal 17 

November 2004 s/d 22 November 2004 dan bukan tanggal 20 

November 2004 sampai 25 November 2004;---------------------- 

4.1.9.2 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor X menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa dugaan tim monitoring/investigator yang menyatakan 

telah terjadi pengaturan untuk meluluskan Terlapor IX-

Terlapor VIII JO dalam tahap prakualifikasi adalah dugaan 

yang tidak benar dan dasar hukum yang kuat, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa untuk melakukan penilaian terjadinya 

pengaturan untuk meluluskan Terlapor IX-Terlapor VIII akan 

diuraikan lebih lanjut pada bagian analisa pemenuhan unsur 

dalam Putusan;--------------------------------------------------------- 

4.1.9.3 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor X menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa dugaan tim monitoring/investigator yang menyatakan 

telah terjadi pengaturan untuk meluluskan Terlapor VII dalam 

tahap prakualifikasi adalah dugaan yang tidak benar dan tanpa 

dasar hukum yang kuat, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

akan diuraikan lebih lanjut pada bagian analisa pemenuhan 

unsur dalam Putusan;------------------------------------------------- 

4.1.9.4 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor X menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa Terlapor X menilai harga penawaran Terlapor IX-

Terlapor VIII JO untuk paket  pembangunan jalan Sp. Kumu-

Sontang-Duri dan Sorek-Teluk Meranti Guntung, Majelis 

Komisi berpendapat bahwa Investigator salah mengutip harga 

penawaran Terlapor Terlapor IX JO Terlapor VIII yang tertera 

dalam dokumen evaluasi harga penawaran yang dibuat 

Terlapor X;------------------------------------------------------------- 

4.1.9.5 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor X menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa kesalahan yang terdapat didalam daftar kuantitas dan 

harga penawaran Terlapor VI adalah terjadi penambahan item 

pekerjaan diluar yang ditentukan dalam adendum perubahan, 

Majelis Komisi berpendapat bahwa  hal tersebut masih 
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termasuk bagian yang dapat dilakukan koreksi aritmetik 

menurut Keppres 80 tahun 2003;------------------------------------ 

4.1.10 Tanggapan Majelis Komisi Terhadap Tanggapan Terlapor XI;------------ 

4.1.10.1 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor XI menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa penawaran dalam koridor 97% - 104 % OE tidak bisa 

dijadikan sebagai indikasi adanya pengaturan, Majelis Komisi 

berpendapat bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada 

butir 4.1.2.1. di atas;--------------------------------------------------- 

4.1.10.2 Bahwa terhadap analisa dan fakta dalam Kesimpulan 

Investigator, Terlapor XI menanggapi yang pada pokoknya 

bahwa pemanggilan Terlapor XI sebagai badan hukum yang 

berdiri sendiri sebagai Terlapor XI adalah salah alamat, 

Majelis Komisi berpendapat sebagaimana diuraikan pada butir 

4.1.2.2. di atas;--------------------------------------------------------- 

5 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku 

usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah sebagai berikut.------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 Pelaku usaha ;--------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.1 Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai apakah Para 

Terlapor memenuhi unsur pelaku usaha maka dipandang perlu 

menjelaskan pengertian pelaku usaha;----------------------------------------- 

6.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal  1 

angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan 

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

6.1.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam butir 1.1.1. 

sampai dengan butir 1.1.11 kecuali butir 1.1.10 di atas, Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor 

VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor XI adalah pelaku usaha 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 

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

6.1.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur pelaku usaha telah 

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

6.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau memenangkan tender;- 

6.2.1 Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai apakah perilaku 

Para Terlapor memenuhi unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender maka dipandang perlu 

menjelaskan pengertian bersekongkol, pihak lain, dan tender;------------- 

6.2.2 Bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah kerjasama antara dua pihak 

atau lebih, baik secara terang-terangan maupun diam-diam melalui 

tindakan penyesuaian (concerted action) dan atau membandingkan 

dokumen tender sebelum penyerahan (comparing bid prior to 

submission) dan atau menciptakan persaingan semu (sham competition) 

dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak 

melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam 

rangka memenangkan peserta tertentu;---------------------------------------- 

6.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah 

Terlapor X yaitu Ketua Panitia yang diangkat berdasarkan Keputusan 

Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Nomor: 

161.A/KPTS/2004 tanggal 9 September 2004;------------------------------- 

6.2.4 Bahwa yang dimaksud tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk 

memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau 

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

6.2.5 Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud tender adalah tawaran 

mengajukan harga untuk memborong pekerjaan pembangunan 

jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasaran Wilayah Propinsi Riau tahun 2004;---------------------------------  

6.2.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis 

Komisi selanjutnya menilai apakah unsur bersekongkol untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang dalam tender ini pada paket 

pembangunan jembatan Teluk Mesjid, paket pembangunan jalan Sei 

Akar - Bagan Jaya, paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung, paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok, 
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paket pembangunan jembatan Perawang, paket pembangunan jalan 

Dalu-dalu - Mahato - Sp. Manggala, paket pembangunan jalan Sp. 

Kumu - Sontang - Duri, paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - 

Sei pakning, paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. 

Pusako terpenuhi;----------------------------------------------------------------- 

6.2.6.1 Paket pembangunan jembatan Teluk Mesjid---------------------- 

Bahwa panitia memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan 

Tender pembangunan jembatan Teluk Mesjid dengan cara:---- 

a. Panitia mengundurkan waktu pengembalian dokumen 

penawaran untuk paket pembangunan jembatan Teluk 

Mesjid sehingga Terlapor I dapat melengkapi dokumen 

penawarannya;-------------------------------------------------- 

b. Panitia memenangkan Terlapor I paket pembangunan 

jembatan Teluk Mesjid meskipun berdasarkan hasil 

koreksi aritmatik harga penawaran Terlapor VI adalah 

paling rendah;--------------------------------------------------- 

c. Panitia melakukan klarifikasi penawaran harga kepada 

Terlapor I melalui cara yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;----------------------------------------  

6.2.6.2 Paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya-----------------  

Bahwa Panitia memfasilitasi Terlapor XI untuk memenangkan 

tender paket pembangunan jalan sei Akar - Bagan Jaya melalui 

kerjasama semu antara Terlapor II dan Terlapor XI dengan 

cara: 

a. Panitia mengundurkan waktu pengembalian dokumen 

prakualifikasi agar Terlapor XI dapat menyelesaikan 

perjanjian Kerjasama Operasinya dengan Terlapor II untuk 

paket pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya;------------ 

b. Berdasarkan permintaan Terlapor XI,  Panitia menerima 

sanggahan Terlapor II JO Terlapor XI meskipun 

sanggahan tersebut disampaikan diluar waktu sanggah 

yang telah ditentukan;-------------------------------------------- 

6.2.6.3 Paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung;--- 

Bahwa Panitia memfasilitasi Terlapor III untuk memenangkan 

tender paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung dengan cara :------------------------------------------------ 



 

  
 
 

 
 

206

SALINAN

a. Panitia menerima klarifikasi Terlapor III pada paket 

pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung 

dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku karena telah melewati waktu klarifikasi yang telah 

ditentukan;--------------------------------------------------------- 

b. Panitia melakukan klarifikasi penawaran harga Terlapor III 

pada paket pembangunan jalan Sorek - Teluk Meranti - 

Guntung secara tidak benar karena klarifikasi tersebut 

tidak dihadiri Direktur Terlapor III;---------------------------- 

6.2.6.4 Paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok;---- 

Bahwa Panitia memfasilitasi Terlapor IV memenangkan 

tender paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala 

Enok dengan cara:-----------------------------------------------------   

a. Panitia meluluskan Terlapor IV dalam tahap prakualifikasi 

meskipun pengalaman pekerjaan yang dilampirkan dalam 

dokumen prakualifikasi tidak dapat digunakan untuk 

menilai Kemampuan Dasar Terlapor IV karena tidak 

menyertakan sertifikat penyelesaian pemeliharaan (FHO);- 

b. Panitia melakukan klarifikasi penawaran harga Terlapor 

IV paket pembangunan jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala 

Enok secara tidak benar karena klarifikasi tersebut tidak 

dihadiri Direktur Terlapor IV;----------------------------------- 

6.2.6.5 Paket pembangunan jembatan Perawang--------------------------- 

Bahwa Panitia memfasilitasi Terlapor IV untuk memenangkan 

tender paket pembangunan jembatan Perawang dengan cara 

melakukan klarifikasi penawaran harga Terlapor IV secara 

tidak benar karena klarifikasi tersebut tidak dihadiri Direktur 

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

6.2.6.6 Paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala;-------------------------------------------------------------- 

Bahwa Panitia memfasilitasi Terlapor V untuk memenangkan 

tender paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 

Manggala dengan cara:----------------------------------------------- 

a. Panitia melakukan klarifikasi penawaran harga Terlapor V 

paket pembangunan jalan Dalu Dalu - Mahato - Sp. 
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Manggala secara tidak benar karena klarifikasi tersebut 

tidak dihadiri oleh Direktur Terlapor V;----------------------- 

b. Panitia menerima jawaban klarifikasi penawaran harga 

yang ditandatangani oleh Direktur Terlapor V meskipun 

klarifikasi tersebut dihadiri oleh staff  Terlapor V;-----------  

6.2.6.7 Paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri----------- 

Bahwa Panitia memfasilitasi Terlapor VI untuk memenangkan 

tender paket pembangunan jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri 

dengan cara melakukan klarifikasi penawaran harga dengan 

cara yang tidak benar karena klarifikasi tersebut tidak dihadiri 

oleh Direktur Terlapor VI;------------------------------------------- 

6.2.6.8 Paket pembangunan jalan Pelintung - Sepahat - Sei Pakning--- 

Bahwa panitia memfasilitasi Terlapor VII untuk 

memenangkan tender paket pembangunan jalan Pelintung - 

Sepahat - Sei Pakning dengan cara:--------------------------------- 

a. Panitia meluluskan Terlapor VII pada tahap Prakualifikasi 

meskipun pengalaman pekerjaan yang dilampirkan dalam 

dokumen prakualifikasi tidak dapat digunakan untuk 

menilai Kemampuan Dasar Terlapor VII karena tidak 

menyertakan sertifikat penyelesaian pemeliharaan (FHO);- 

b. Panitia menerima klarifikasi Prakualifikasi Terlapor VII 

yang hanya menunjukkan bukti pembayaran dari PT 

Caltex Pacific Indonesia tanpa menyertakan sertifikat 

penyelesaian periode pemeliharaan (FHO) sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh panitia;----------------------------- 

6.2.6.9 Paket pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. 

Pusako------------------------------------------------------------------- 

6.2.6.9.1 Bahwa panitia memfasilitasi Terlapor IX untuk 

memenangkan tender paket pembangunan jalan Sei 

Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako melalui 

kerjasama antara Terlapor VIII JO Terlapor IX 

dengan cara:----------------------------------------------- 

a. Panitia mengumumkan bahwa yang dinyatakan 

lulus Prakualifikasi adalah Terlapor IX JO 

Terlapor VIII meskipun perjanjian kerjasama 

operasi yang dilampirkan dalam dokumen 
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prakualifikasi adalah Terlapor VIII JO. 

Terlapor IX;------------------------------------------ 

b. Panitia tetap menerima dokumen JO Terlapor 

VIII dan Terlapor IX  yang berubah-ubah 

sehingga bertentangan dengan ketentuan yang 

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

c. Panitia menerima dokumen penawaran 

Terlapor IX JO Terlapor VIII  meskipun yang 

terdaftar sebagai peserta prakualifikasi adalah 

Terlapor VIII JO Terlapor IX;--------------------- 

6.2.6.9.2 Bahwa Terlapor VIII memfasilitasi Terlapor IX 

untuk memenangkan tender paket pembangunan 

jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako 

dengan cara merubah dokumen JO, yang semula 

lead-nya adalah Terlapor IX menjadi Terlapor VIII 

sehingga Terlapor IX dapat lulus Prakualifikasi;---- 

6.2.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur bersekongkol untuk 

mengatur atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi;------------ 

6.3 Persaingan usaha tidak sehat--------------------------------------------------------------- 

6.3.1 Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai apakah dalam 

tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) 

di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Tahun 2004 

terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka dipandang perlu menjelaskan 

pengertian persaingan usaha tidak sehat;-------------------------------------- 

6.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang 

ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah 

persaingan antara 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.---- 

6.3.3 Bahwa dalam tender program pembangunan jalan/jembatan tahun 

jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau tahun 2004 telah dilakukan secara tidak jujur dengan cara 

Panitia membubuhkan tanggal 8 Desember 2004 dalam Berita Acara 

klarifikasi Penawaran Harga Terlapor III meskipun Berita Acara 

klarifikasi terlapor III yang ditandatangani oleh Direktur Terlapor III 

baru diserahkan oleh Terlapor III pada tanggal 9 Desember 2004;-------- 
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6.3.4 Bahwa dalam tender program pembangunan jalan/jembatan tahun 

jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau tahun 2004 telah dilakukan secara melawan hukum 

dengan cara:----------------------------------------------------------------------- 

a. Panitia menerima sanggahan dari Terlapor II JO Terlapor XI 

meskipun diluar waktu sanggah yang telah ditentukan;---------------- 

b. Panitia menerima klarifikasi penawaran harga Terlapor III 

meskipun diluar waktu yang telah ditentukan;--------------------------- 

c. Panitia menerima klarifikasi penawaran harga yang hanya dihadiri 

oleh staff dan atau kepala cabang meskipun telah ditentukan bahwa 

yang harus hadir dalam klarifikasi penawaran harga adalah Direktur 

yang tidak dapat diwakilkan;----------------------------------------------- 

d. Panitia meluluskan Terlapor IV dan Terlapor VII meskipun tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena tidak 

menyertakan sertifikat pemeliharaan untuk pengalaman 

pekerjaannya;----------------------------------------------------------------- 

e. Panitia menerima dokumen JO yang berubah-ubah lead JO-nya 

antara Terlapor IX dengan Terlapor VIII;-------------------------------- 

f. Panitia melakukan perubahan jadwal pengembalian dokumen 

penawaran yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 

karena tidak dituangkan dalam adendum;------------------------------- 

6.3.5 Bahwa dalam tender program pembangunan jalan/jembatan tahun 

jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau tahun 2004 telah dilakukan secara tidak patut dengan 

cara:--------------------------------------------------------------------------------- 

a. Panitia mengumumkan hasil prakualifikasi pada tanggal 13 

November 2004 yaitu 1 (satu) hari menjelang hari raya Idul Fitri;---- 

b. Panitia menyampaikan undangan mengikuti tender pada tanggal 25 

November 2004 meskipun pengumuman hasil evaluasi ulang baru 

dilakukan pada tanggal 26 November 2004;------------------- 

c. Panitia tidak memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk 

melakukan klarifikasi penawaran harga;---------------------------------- 

6.3.6 Bahwa dalam tender program pembangunan jalan/jembatan tahun 

jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Propinsi Riau tahun 2004 Panitia menghambat persaingan usaha dengan 

cara:-------------------------------------------------------------------------------- 
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c. Panitia meluluskan Terlapor IV dan Terlapor VII dalam tahap 

prakualifikasi meskipun tidak menyertakan sertifikat pemeliharaan 

(FHO) dan tidak melakukan hal tersebut terhadap peserta lainnya 

seperti: PT. Bumi Rejo JO PT. Amen Mulia;---------------------------- 

d. Panitia tidak memberikan kesempatan kepada semua peserta 

prakualifikasi yang tidak lengkap dokumen prakualifikasinya untuk 

melakukan klarifikasi dan hanya melakukan klarifikasi kepada 

peserta tertentu misalnya Terlapor VII, PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama, PT Perwita Karya dan PT Trifa Abadi;----------- 

e. Panitia tidak memberitahukan kepada peserta mengenai perubahan 

tanggal pengumuman hasil prakualifikasi dari semula tanggal 8 

November 2004 menjadi tanggal 13 November 2004 sehingga 

informasi hasil prakualifikasi tidak cepat diketahui oleh peserta 

prakualifikasi;----------------------------------------------------------------- 

6.3.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur persaingan usaha tidak 

sehat telah terpenuhi;----------------------------------------------------------- 

7 Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seluruh unsur-unsur 

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai 

dalam pelaksanaan tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi 

years) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 telah 

terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor 

VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI;------------------ 

8 Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi 

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

8.1 Bahwa tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multy years) 

di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau tahun 2004 

menggunakan dana APBD propinsi Riau sehingga merupakan hak rakyat Riau 

untuk menuntut pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara benar. Pemilihan 

rekanan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, menghambat 

persaingan dan tidak patut mengakibatkan tidak terkontrolnya penggunaan dana 

APBD untuk tujuan yang sebenarnya sehingga berpotensi merugikan pada 

keuangan negara. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pihak-pihak yang turut 

terlibat dalam persekongkolan ini dikenakan sanksi;----------------------------------- 

8.2 Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor X, yaitu S.F. 

Hariyanto dan anggota Panitia yang lain dan pihak-pihak yang terkait dengan 
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tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) yang 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, Majelis Komisi meminta agar 

atasan, penyidik dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut terhadap S.F. Hariyanto, Anggota Panitia dan pihak-

pihak terkait termasuk atasan S.F. Hariyanto dalam tender ini dan menjatuhkan 

sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-------------------------------------------- 

8.3 Bahwa Majelis Komisi memandang perlu agar Pemerintah Propinsi Riau 

meninjau kembali atau melakukan tender ulang terhadap proyek-proyek 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) yang dinyatakan 

melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;--------------------------------------   

8.4 Bahwa selama pemeriksaan seluruh Terlapor menunjukkan itikad baik, bertindak 

sopan dan bersikap kooperatif dengan Majelis Komisi;-------------------------------- 

9 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, dan  

mengingat ketentuan  Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 

1999, Majelis Komisi:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

MEMUTUSKAN: 
 

1. Menyatakan Terlapor X Ir. S.F. Hariyanto (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Di Lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (bidang 

prasarana jalan) Program multi years Sumber Dana APBD Propinsi Riau Tahun 

2004) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 

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

2. Menyatakan Terlapor I PT Waskita Karya (Persero) , Terlapor II PT Hutama Karya  

(Persero), Terlapor III PT Wijaya Karya (Persero), Terlapor IV PT Pembangunan 

Perumahan (Persero), Terlapor V PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Terlapor VI PT 

Istaka Karya (Persero) Tbk, Terlapor VII PT Harap Panjang, Terlapor VIII PT 

Modern Widya Technical, Terlapor IX PT Anisa Putri Ragil dan Terlapor XI PT 

Duta Graha Indah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang 

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

3. Menghukum Terlapor II PT Hutama Karya (Persero) dan Terlapor XI PT Duta 

Graha Indah untuk menghentikan kegiatan pembangunan jalan Sei Akar - Bagan 

Jaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya petikan putusan 

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

4. Menghukum Terlapor VIII PT Modern Widya Technical dan Terlapor IX PT Anisa 

Putri Ragil untuk menghentikan pembangunan jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid - 
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Sp. Pusako selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya petikan 

putusan ini;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Menghukum Terlapor I PT Waskita Karya (Persero) untuk membayar denda 

sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang harus 

disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak 

Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 

19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya petikan putusan ini;------------------- 

 

6. Menghukum Terlapor III PT Wijaya Karya (Persero) untuk membayar denda 

sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang harus 

disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak 

Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 

19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya petikan putusan ini;------------------- 

 

7. Menghukum Terlapor IV PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk membayar 

denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas 

Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan 

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) 

sejak diterimanya petikan putusan ini;----------------------------------------------------------- 

 

8. Menghukum Terlapor V PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk membayar denda 

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas 

Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan 

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) 

sejak diterimanya petikan putusan ini;----------------------------------------------------------- 
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9. Menghukum Terlapor VI PT Istaka Karya (Persero) Tbk untuk membayar denda 

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas 

Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan 

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) 

sejak diterimanya petikan putusan ini;----------------------------------------------------------- 

 

10. Menghukum Terlapor VII PT Harap Panjang untuk membayar denda sebesar Rp 

2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai 

setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal 

Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang 

beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah 

dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak 

diterimanya petikan putusan ini;------------------------------------------------------------------- 

 

11. Melarang Terlapor II PT Hutama Karya (Persero) untuk mengikuti tender pada 

proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam 

Putusan ini baik secara sendiri maupun melalui kerjasama operasi dengan pihak 

manapun;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Melarang Terlapor VIII PT Modern Widya Technical untuk mengikuti tender pada 

proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam 

Putusan ini baik secara sendiri maupun melalui kerjasama operasi dengan pihak 

manapun;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

13. Melarang Terlapor IX PT Anisa Putri Ragil untuk mengikuti tender pada proyek 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Putusan ini baik 

secara sendiri maupun melalui kerjasama operasi dengan pihak manapun;------------- 

 

14. Melarang Terlapor XI PT Duta Graha Indah untuk mengikuti tender pada proyek 

pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) di Dinas Pemukiman dan 
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Prasarana Wilayah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Putusan ini baik 

secara sendiri maupun melalui kerjasama operasi dengan pihak manapun;------------- 

 

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa 

tanggal 27 September 2005 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk 

umum pada hari  Selasa tanggal 27 September 2005;-------------------------------------------------- 
 

Kami, anggota Majelis Komisi, Ir. Mohammad Iqbal, sebagai Ketua Majelis, Dr. Syamsul 

Maarif, S.H., LL.M. dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu 

oleh Endah Widwianingsih, S.H.,  dan Arief Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Panitera;- 

 

 Ketua Majelis, 

 

TTD 

 

Ir. Mohammad Iqbal 

 

 

Anggota Majelis, 

 

TTD 

 

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M 

 

 

 

 

 

 

Anggota Majelis, 

 

TTD 

 

Erwin Syahril, S.H.. 

 

 Panitera,  

 

TTD 

 

Endah Widwianingsih, S.H. 

  

TTD 

 

Arief Wahyudi, S.H. 

 


