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P U T U S A N 

 Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang 

memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-/I/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design 

Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company yang dilakukan oleh: 

1) Terlapor I, Chevron Indonesia Company, berkedudukan di Sentral Senayan Office 

Tower I Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, Indonesia; ------------------  

2) Terlapor II, PT Worley Parsons Indonesia, berkedudukan di Menara Batavia 12A FI, 

Jalan KH. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta 10220, Indonesia; ------- --------------------- 

 

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

 

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

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------  

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ---------------------------------------------------------------  

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

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----------------------------------------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ---------------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -------------------------------  

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

 

 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan kegiatan monitoring pelaku 

usaha dan menyusun Resume Monitoring tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Export Pipeline Front End 

Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia 
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Company dan berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 31 Juli 2012 diputuskan perlu 

ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; ---------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Resume Monitoring, laporan tersebut telah lengkap 

secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang 

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

3. Menimbang bahwa berdasarkan Resume Monitoring tersebut, Sekretariat Komisi 

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------------------------------------------  

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Resume 

Monitoring, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------------------------  

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut 

dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan 

Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan 

Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti 

pemeriksaan A104); -----------------------------------------------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

50.1/KPPU/Pen/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 05/KPPU-/I/2012  (vide bukti pemeriksaan A1); ------------------------------  

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua 

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 

247/KPPU/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi 

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-

/I/2012  (vide bukti pemeriksaan A2);--------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang 

Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan A5, A6, A7, A8, A9, 

A10); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti pemeriksaan B1); ----  

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor 

I (PT Chevron Indonesia Company), dan Terlapor II (PT Worley Parsons Indonesia) 

(vide bukti pemeriksaan B1); ------------------------------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator menyerahkan Laporan 

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti 

pemeriksaan A104): -----------------------------------------------------------------------------------  
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12.1 Bahwa objek perkara adalah Tender Export Pipeline Front End Engineering & 

Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company; ---  

12.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor 

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

berkaitan dengan : ----------------------------------------------------------------------------  

Pasal 19 huruf d; -----------------------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : d melakukan 

praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”. --------------------------------  

Pasal 22; ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

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

12.3 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 yang dilakukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: -------------------------  

12.3.1 Bahwa perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha dilakukan melalui 

pemberian Cost Time and Resources (CTRs) Man Hour yang sudah 

terisi oleh Terlapor I /Panitia Tender kepada Terlapor II selaku peserta 

pada saat pre-bid meeting (vide bukti penyelidikan B5, C12); -------------  

12.3.2 Bahwa CTRs Man Hour seharusnya diisi oleh masing-masing peserta 

tender untuk menilai kemampuan teknis peserta pengadaan untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menilai pemahaman 

peserta pengadaan terhadap ruang lingkup pekerjaan yang disyaratkan 

dalam Kontrak. CTRs Man Hour seharusnya diberikan dalam tabel 

kosong kepada seluruh peserta tender dengan tujuan agar peserta tender 

dapat memasukkan Detail Scope dan proposal Man Hour (vide bukti 

penyelidikan B7); -----------------------------------------------------------------  

12.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, CTRs Man Hour 

diberikan Terlapor I dalam amplop melalui hand to hand, telah dalam 

keadaan terisi (vide bukti penyelidikan B5); ----------------------------------  

12.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan PT Wood Group Indonesia, pihaknya 

mendapatkan CTRs Man Hour tidak dalam keadaan terisi (kosong) 

sehingga hal tersebut membuktikan bahwa CTRs Man Hour yang telah 

terisi diberikan hanya kepada Terlapor II, karena diberikan dalam 
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amplop sehingga masing-masing peserta tidak mengetahui isi dari 

amplop tersebut; ------------------------------------------------------------------  

12.3.5 Bahwa terdapat dugaan adanya perbedaan amplop yang diberikan 

kepada Terlapor II pada saat pre-bid meeting dengan yang diterima 

peserta tender lainnya. Amplop yang diberikan kepada Terlapor II berisi 

CTRs Man Hour yang telah terisi jumlah Man Hour (vide bukti 

penyelidikan C6, C12, C20); ----------------------------------------------------  

12.3.6 Bahwa dengan adanya CTRs yang telah terisi dan selanjutnya disalin 

(copy paste) untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran teknis, 

dokumen penawaran Terlapor II menjadi memenuhi kriteria untuk 

diluluskan dalam evaluasi teknis Tahap I (vide bukti penyelidikan B5, 

B7, C8, C10, C38); ---------------------------------------------------------------  

12.3.7 Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Terlapor I juga memberikan 

Hypothetical Man Hour yang telah terisi distribusi ekspatriat dan 

nasional kepada Terlapor II untuk digunakan sebagai Estimated 

Cumulative CTR Man Hour dalam dokumen penawaran komersial 

Terlapor II (vide bukti penyelidikan B5). Akan tetapi Terlapor I tidak 

memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi alokasi 

penggunaan sumber daya ekspatriat dan nasional kepada PT Wood 

Group Indonesia (vide bukti penyelidikan B2); ------------------------------  

12.3.8 Bahwa pemberian tersebut diduga sengaja diberikan dalam rangka 

untuk memenangkan Terlapor II, hal tersebut tercermin dari hasil 

perbandingan antara Owner Estimated yang dimiliki oleh Panitia 

dengan Cumulative CTR Man Hour milik para peserta. Persentase 

kesamaan antara penawaran Terlapor II adalah 53,57% sedangkan 

kesamaan PT Wood Group Indonesia adalah sebesar 28,57% 

sebagaimana diuraikan sebelumnya; -------------------------------------------  

12.3.9 Bahwa selanjutnya, Terlapor I mendiskualifikasi PT Wood Group 

Indonesia karena dianggap tidak konsisten antara penawaran teknis dan 

komersial dengan membandingkan Estimated Cumulative CTR Man 

Hour dengan Key Personnel; ---------------------------------------------------  

12.3.10 Bahwa atas perilaku mendiskualifikasi tersebut membuktikan tindakan 

Terlapor I yang tidak konsisten dimana dengan metode yang sama yang 

digunakan Terlapor I yaitu membandingkan CTRs pada saat penawaran 

teknis dengan Estimated Cumulative CTR Man Hour pada saat 

penawaran komersial dan Key Personnel, ditemukan fakta bahwa 
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Terlapor II juga tidak konsisten dalam penawaran teknis dan penawaran 

komersial dan sepatutnya juga didiskualifikasi; ------------------------------  

12.3.11 Bahwa motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi 

yang wajar dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang 

dapat diterima; --------------------------------------------------------------------  

12.3.12 Bahwa perilaku pemberian keistimewaan dalam bentuk pemberian 

CTRs dan Hypothetical Man Hour yang telah terisi distribusi ekspatriat 

dan nasional serta bentuk diskriminasi dalam evaluasi komersial Peserta 

Tender melanggar Pasal 2.5, Pasal 6, dan Pasal 4.5 Bab IV tentang 

Strategi Pengadaan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009; -------------------------  

2.5. PENGGUNA BARANG/JASA DILARANG: -----------------------------  

2.5.2. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan 

dalam dokumen pengadaan yang mengarah untuk 

memberikan keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon 

Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak tertentu, dan/atau 

melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai 

tindakan pertentangan kepentingan (conflict of interest); ---  

2.5.3.  Mempengaruhi jalannya proses pengadaan baik di dalam 

maupun di luar lingkup organisasi Kontraktor KKS yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan pertentangan 

kepentingan (conflict of interest). --------------------------------  

6. ETIKA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI --------------------------------  

Pejabat Berwenang, Pengguna Barang/Jasa, Panitia Pengadaan, 

Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam 

pengelolaan rantai suplai harus memenuhi etika sebagai berikut:  

6.1. Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku 

dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai, penuh 

rasa tanggung jawab, profesional dengan menjunjung tinggi 

kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat 

rahasia; ------------------------------------------------------------------  

6.2. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak 

langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat 

dan penurunan kualitas hasil pekerjaan. ---------------------------  

4.5. PANITIA PENGADAAN/TIM INTERNAL DILARANG:---------------  

4.5.1. Melaksanakan proses pengadaan atau menjalankan prosedur 

pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan 

tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau 
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pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan 

(conflict of interest) ------------------------------------------------------  

12.3.13 Bahwa PT Wood Group Indonesia dianggap tidak konsisten antara 

penawaran teknis dan penawaran komersial oleh Terlapor I dengan 

mempertimbangkan dokumen sebagai berikut: ------------------------------  

a) CTRs PT Wood Group Indonesia pada saat penawaran teknis; ------  

b) Key Personnel yang diajukan pada klarifikasi teknis; dan ------------  

c) Estimated Cumulative CTR Man Hour pada dokumen komersial. 

12.3.14 Bahwa apabila menggunakan metode tersebut, Terlapor II juga tidak 

konsisten untuk penawaran teknis dan komersial sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya; -----------------------------------------------------------  

12.3.15 Bahwa diskriminasi dilakukan pada saat evaluasi penawaran dengan 

mendiskualifikasi PT Wood Group Indonesia karena penawaran 

komersial tidak konsisten dengan basis yang sudah disetujui untuk 

penawaran komersial di tahap teknis (vide bukti penyelidikan C46); ----  

12.3.16 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9.3 Bab X Metoda Pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya PTK 007 Revisi 1 

Tahun 2009, yaitu: ----------------------------------------------------------------  

9.3 setelah pembukaan dokumen penawaran, panitia pengadaan/tim 

internal tidak diperkenankan menambah atau mengurangi 

dokumen pengadaan termasuk kriteria dan tata cara evaluasi; -----  

Perilaku Panitia Tender dengan membuat kriteria dan tata cara evaluasi 

baru setelah pemasukan penawaran peserta dengan menggunakan 

komitmen teknis yang terjadi pada saat rapat klarifikasi teknis adalah 

tidak dapat dibenarkan; ----------------------------------------------------------  

12.3.17 Bahwa basis yang disetujui oleh peserta adalah penggunaan 

Hypothetical Man Hour yang diberikan pada saat klarifikasi teknis 

untuk dimasukkan dalam penawaran komersial sebagai metode evaluasi 

teknis terhadap peserta tender. Ketentuan konsistensi antara CTRs 

penawaran teknis, Estimated Cumulative CTR Man Hour penawaran 

komersial, dan Key Personnel sebagai metode evaluasi komersial juga 

tidak terdapat dalam ketentuan IKPP dalam Lampiran Metode Evaluasi 

Komersial, dan tidak pernah disampaikan kepada Peserta Tender (vide 

bukti penyelidikan C8, C10, C44); ---------------------------------------------  
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12.3.18 Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mendiskualifikasi dan 

menggugurkan peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 1.6, Pasal 4.1 

huruf D, Pasal 6.8, Pasal 6.10, Pasal 9.1 dan Pasal 9.2 Instruksi-

Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) Panduan Utama Dokumen 

No. IB-SGUI-0. Rev.6 (IDD-Nov-2009), kesimpulan Terlapor I tentang 

penawaran komersial tidak konsisten dengan basis yang sudah disetujui 

untuk penawaran komersial di tahap teknis sehingga menyebabkan 

didiskualifikasinya peserta adalah merupakan hasil evaluasi dan analisa 

yang mengada-ada karena tidak memiliki justifikasi dan tidak diatur 

dalam Instruksi-Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) Panduan 

Utama Dokumen No. IB-SGUI-0. Rev.6 (IDD-Nov-2009); ---------------  

12.3.19 Bahwa secara khusus, ketentuan-ketentuan yang mendiskualifikasi dan 

menggugurkan peserta dalam evaluasi komersial mengacu pada pasal 

1.2 huruf A dan B serta  pasal 2.4 berdasarkan Instruksi Kepada Peserta 

Pengadaan (IKPP) Metoda Evaluasi Komersial Document No. IO-CV-

C-732791 Spesific For Procurement Process No./Contract No. C-

732791 Instruction To Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method, 

tidak terdapat akibat hukum diskualifikasi atau gugurnya penawaran 

dan peserta karena penawaran komersial tidak konsisten dengan basis 

yang sudah disetujui untuk penawaran komersial di tahap teknis; -------  

12.3.20 Bahwa berdasarkan Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

Metoda Evaluasi Komersial Dokumen No. IO-CV-C-732791 Spesific 

For Procurement Process No./Contract No. C-732791  Instruction to 

Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method, tidak terdapat metode 

evaluasi komersial dengan membandingkan CTRs pada saat teknis 

dengan Estimated Cumulative CTR Man Hour dan nama Key Personnel 

sehingga metode evaluasi ini adalah metode evaluasi yang dibuat-buat 

dan sengaja digunakan untuk menggugurkan PT Wood Group Indonesia 

mengingat penawaran PT Wood Group Indonesia senilai US$ 

2.662.892, lebih rendah dari penawaran Terlapor II senilai US$ 

3.565.000; --------------------------------------------------------------------------  

12.3.21 Bahwa dampak atas perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh 

Terlapor I menyebabkan PT Wood Group didiskualifikasi pada saat 

penawaran komersial. Bahwa akibat didiskualifikasinya penawaran 

komersial PT Wood Group Indonesia, Terlapor II selaku peserta tender 

yang tersisa dalam penawaran komersial dimenangkan dalam tender 

Front End Enginering Desaind Export Pipeline dengan harga US$ 
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3.565.000, lebih mahal 74.69% dari penawaran PT Wood Group 

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

12.4 Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya pelanggaran terhadap Pasal 19 

huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah: ----------------------  

1) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu James 

Tsang selaku Operations Manager PT Wood Group Indonesia (vide bukti 

penyelidikan B2); -----------------------------------------------------------------------  

2) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Robert 

Komensen selaku Panitia Tender Committee Member Project Export 

Pipeline Front End Engineering Design Chevron Indonesia Company (vide 

bukti penyelidikan B3); ----------------------------------------------------------------  

3) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Gangras 

Shantanu Gajanan selaku Customer Sector Group Manajer PT Worley 

Parsons Indonesia (vide bukti penyelidikan B5); ----------------------------------  

4) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Agus 

Syawal dan Anthony Palisch selaku Pipeline Engineer Project Tim IDD 

Tender Front End Engineering Design Export Pipeline Chevron Indonesia 

Company (vide bukti penyelidikan B6); --------------------------------------------  

5) Keterangan Terlapor dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Robert 

Komensen selaku Panitia Tender dari Unsur Pengguna (vide bukti 

penyelidikan B7); -----------------------------------------------------------------------  

6) Commercial Proposal Export Pipeline copy 2 Wood Group (vide bukti 

penyelidikan C1); -----------------------------------------------------------------------  

7) Document In Response to Summon Letter No. 165/SJ/P/II/2011 (vide bukti 

penyelidikan C2); -----------------------------------------------------------------------  

8) Commercial Bid Document Stage 2-Export Pipeline Wood Group (vide bukti 

penyelidikan C3); -----------------------------------------------------------------------  

9) Administration and Technical Proposal Export Pipeline copy Document 2 

(book 1 of 2) Wood Group (vide bukti penyelidikan C4); ------------------------  

10) Administration and Technical Proposal Export Pipeline Copy Document 

(Book 2 of 2) Wood Group (vide bukti penyelidikan C6); ------------------------  

11) ITB Document for FEED Export Pipeline Wood Group (vide bukti 

penyelidikan C8); -----------------------------------------------------------------------  

12) Jawaban Surat Panggilan KPPU (vide bukti penyelidikan C9);---------- 

13) Penyerahan Data untuk Proyek-proyek CICO-Export Pipeline Wood Group 

(vide bukti penyelidikan C10); -------------------------------------------------------  
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14) Administration Data and Technical Bid Document Vol. 1 of 2 – Export 

Pipeline Worley Parsons (vide bukti penyelidikan C11); ------------------------  

15) Dokumen Stage 1 Administration Data and Technical Bid Document 

Volume 2 of 2 (vide bukti penyelidikan C12); --------------------------------------  

16) Dokumen Stage 1 Proposal-Export Pipeline Vol. 2 od 2 PT Technip 

Indonesia Group (vide bukti penyelidikan C20). ----------------------------------  

17) Additional Document to KPPU Export Pipeline FEED No. C732791 Copy 1 

(vide bukti penyelidikan C38); -------------------------------------------------------  

18) Transmittal Letter Document KPPU (vide bukti penyelidikan C41);---- 

19) Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-1/OTK/IX/2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama BP Migas (vide 

bukti penyelidikan C44); --------------------------------------------------------------  

20) Additional Document to KPPU Gendalo-Gehem Export Pipeline FEED 

Contract No. 732791 (vide bukti penyelidikan C46); -----------------------------  

21) Gendalo-Gehem Export Pipeline FEED Service Contract No. 732791 

Commercial clarification with PT Wood Group Indonesia (vide bukti 

penyelidikan C59); ---------------------------------------------------------------------  

22) Index of Documents for Tender Export Pipeline FEED (vide bukti 

penyelidikan C69); ---------------------------------------------------------------------  

23) Unocal legacy-Indonesian Oil and Gas Operation (vide bukti penyelidikan 

C70);--------------------------------------------------------------------------------------  

24) Supplemental Agreement (vide bukti penyelidikan C73); ------------------------  

25) Akte Pendirian Perusahaan mengenai Perubahan Nama (terjemahan) (vide 

bukti penyelidikan C74); --------------------------------------------------------------  

26) Perjanjian Tambahan (terjemahan) (vide bukti penyelidikan C75);----- 

27) Certificate of Incorporation on Change of Name (vide bukti penyelidikan 

C78);--------------------------------------------------------------------------------------  

28) Partnership Agreement Unocal Indonesia and Unocal Canada (vide bukti 

penyelidikan C80); ---------------------------------------------------------------------  

29) Persetujuan AFE No. 09-0011, 09-0012, 09-8002 & 09-8003 (vide bukti 

penyelidikan C81); ---------------------------------------------------------------------  

30) Provinsi Nova Scatia (vide bukti penyelidikan C82); -----------------------------  

31) PTK AFE (vide bukti penyelidikan C83); ------------------------------------------  

12.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut:  -------------------  
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12.5.1 Terlapor I dan Terlapor II diduga telah melakukan persekongkolan 

dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design 

Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company; 

12.5.2 Bahwa terjadi kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II yang 

dilakukan dengan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya 

persekongkolan; ----------------------------------------------------------------  

12.5.3 Bahwa Terlapor I telah memberikan CTRs yang telah terisi pada saat 

pre-bid meeting kepada Terlapor II, sehingga Terlapor II memenuhi 

syarat minimum dan lolos dalam penawaran administrasi dan teknis 

sebagai bagian dari evaluasi Tahap I yang dilakukan oleh Terlapor I; -  

12.5.4 Bahwa dengan adanya pemberian CTRs yang telah terisi dan 

selanjutnya disalin (copy paste) untuk dimasukkan dalam dokumen 

penawaran teknis, maka penawaran Terlapor II menjadi memenuhi 

kriteria untuk diluluskan dalam tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi 

harga bahkan hingga ditetapkan sebagai pemenang tender; --------------  

12.5.5 Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan 

memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------------------------------  

12.5.6 Bahwa dalam surat pengantar IKPP lampian 1, metode pemasukan 

dokumen penawaran untuk Tender Export Pipeline Front End 

Engineering Design Contract (No. C732791) adalah sistem 

pemasukan dokumen 2 (dua) tahap; -----------------------------------------  

12.5.7 Bahwa klarifikasi teknis untuk sistem pemasukan 2 (dua) tahap 

mengacu ketentuan angka 9.2 BAB XI Tata Cara Pelelangan Umum 

PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 sebagai berikut: ---------------------------  

9. EVALUASI PENAWARAN -------------------------------------------------  

9.1 Panitia Pengadaan/Tim Internal dapat melakukan klarifikasi 

administrasi, teknis dan harga, namun tidak diijinkan untuk 

mengubah materi penawaran dan tidak melakukan sesuatu yang 

bersifat Post Bidding. ----------------------------------------------------  

9.2 Pada tahap I (pertama) sistim dua tahap, Panitia 

Pengadaan/Tim Internal dapat melakukan klarifikasi dan 

verifikasi teknis tanpa mengubah, menambah atau mengurangi 

penawaran teknis sehingga penawaran yang semula tidak 

memenuhi persyaratan. Negosiasi teknis hanya dapat dilakukan 

kepada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis minimal 
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dan harus dibatasi pada hal-hal yang merupakan rincian atau 

komponen pendukung; ---------------------------------------------------  

12.5.8 Bahwa klarifikasi teknis dilakukan oleh Terlapor I setelah pembukaan 

penawaran administrasi dan teknis pada Tahap I; -------------------------  

12.5.9 Bahwa dengan adanya klarifikasi teknis menggunakan sistem 2 (dua) 

tahap, dokumen penawaran yang dibuka tidak segera dievaluasi; ------  

12.5.10 Bahwa pengadaan jasa konsultasi secara khusus mengatur pemasukan 

dokumen penawaran dengan sistem 2 (dua) sampul sebagaimana 

ketentuan angka 6 Bab XII tentang Metoda dan Tata Cara Pengadaan 

Jasa Konsultansi PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009: -------------------------  

6. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN------------------------------  

Pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan sistim 2 (dua) 

sampul, kecuali jasa konsultasi perorangan dapat menggunakan 

sistim 1 (satu) sampul, disampaikan kepada Panitia 

Pengadaan/Tim Internal sesuai dengan tempat dan jadwal waktu 

yang ditetapkan. -------------------------------------------------------------  

Bahwa Panitia Tender tidak mematuhi ketentuan pemasukan dokumen 

penawaran dengan sistem 2 (dua) sampul sebagaimana ketentuan 

angka 6 Bab XII tentang Metoda dan Tata Cara Pengadaan Jasa 

Konsultansi PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 dengan menggunakan 

metode 2 (dua) sampul; --------------------------------------------------------  

12.5.11 Bahwa apabila ketentuan tentang pemasukan dokumen penawaran 

dengan menggunakan sistem pemasukan dokumen 2 (dua) sampul, 

maka tidak dimungkinkan bagi Terlapor I untuk mengubah CTRs 

peserta tender melalui klarifikasi teknis dengan memberikan 

Hypotetical Man Hour; --------------------------------------------------------  

12.5.12 Bahwa klarifikasi teknis dikenal dengan sistem evaluasi kualitas 

dalam pengadaan jasa konsultansi dalam angka 7, angka 7.1, angka 

7.1.1, dan angka 7.1.2 Bab XII tentang Metoda dan Tata Cara 

Pengadaan Jasa Konsultansi PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 adalah 

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

7. SISTEM EVALUASI PENAWARAN --------------------------------------  

Evaluasi penawaran jasa konsultansi menggunakan sistim evaluasi 

kualitas atau sistim evaluasi kualitas teknis dan harga atau sistim 

evaluasi harga terendah. Sistim evaluasi penawaran dicantumkan 

dalam Dokumen Pengadaan. ----------------------------------------------  
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7.1 SISTIM EVALUASI KUALITAS --------------------------------------  

Sistim evaluasi kualitas adalah evaluasi berdasarkan nilai 

terbaik penawaran teknis dan dilanjutkan dengan klarifikasi 

serta negosiasi teknis dan harga. Pengadaan jasa konsultansi 

dengan sistim evaluasi kualitas digunakan bagi pekerjaan jasa 

konsultansi yang permasalahannya kompleks, memerlukan 

teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau jasa konsultansi 

dengan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. 

Dalam hal ini, kualitas usulan merupakan faktor yang 

menentukan hasil pekerjaan (outcome) secara keseluruhan. ----  

Urutan proses sebagai berikut : --------------------------------------  

7.1.1 Pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan tata cara 

pembukaan dokumen penawaran untuk sistim 2 (dua) 

sampul sebagaimana diatur pada BAB XI angka 8.11; ----  

7.1.2Evaluasi persyaratan administrasi dan penawaran teknis:  

1. Dilakukan evaluasi kelengkapan administrasi sesuai 

yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan ----  

2.  Evaluasi kelengkapan administrasi, sesuai dengan tata 

cara evaluasi administrasi sebagaimana diatur pada 

BAB XI angka 9.7; -----------------------------------------  

7.1.3  Evaluasi Penawaran Teknis -----------------------------------  

1. Klarifikasi Teknis --------------------------------------------  

Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kepastian 

dan/atau kejelasan teknis, guna pencapaian hasil 

kerja yang optimal, dengan memperhatikan bobot 

pekerjaan dan tenaga ahli yang akan mengerjakan 

serta pertimbangan kebutuhan perangkat pendukung 

yang proporsional. Klarifikasi tidak boleh mengubah 

sasaran kerangka acuan kerja; ---------------------------  

Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi antara 

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

a. Lingkup dan sasaran pencapaian jasa 

konsultansi; ----------------------------------------------  

b. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; --  

c. Kualifikasi tenaga ahli; --------------------------------  
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d. Organisasi pelaksanaan; ------------------------------  

e.  Program alih pengetahuan; --------------------------  

f. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; ----------------------  

g. Jadwal penugasan personil; --------------------------  

h. Fasilitas penunjang; -----------------------------------  

i. Persentase komitmen TKDN jasa.--------------------  

12.5.13 Bahwa berdasarkan angka 7.1.2 Bab XII tentang Metoda dan Tata 

Cara Pengadaan Jasa Konsultansi PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 

membatasi aspek-aspek yang perlu untuk diklarifikasi sesuai  dan 

aspek yang diklarifikasi oleh Panitia Tender sebagaimana tabel 

berikut ini: -----------------------------------------------------------------------  

PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 

Klarifikasi Teknis yang 

dilakukan Chevron 

Indonesia Company/Panitia 

Tender 

Aspek-aspek teknis yang perlu 

diklarifikasi antara lain: 

Aspek-aspek teknis yang 

diklarifikasi oleh Panitia 

Tender: 

a. Lingkup dan sasaran 

pencapaian jasa konsultansi; 

Scope of Work 

b. Cara penanganan pekerjaan 

dan rencana kerja; 

Company Hypothetical Man 

Hour* 

c. Kualifikasi tenaga ahli; Minimum Key personnel 

d. Organisasi pelaksanaan; Activity Based CTR* 

e. Program alih pengetahuan; Deliverables Based CTR* 

f. Jadwal pelaksanaan 

pekerjaan; 

Minimum of Technical 

Clarification Meeting 

g. Jadwal penugasan personil.  

 

12.5.14 Bahwa perbandingan aspek yang dibatasi untuk diklarifikasi 

berdasarkan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 dengan aspek yang 

dilakukan oleh Terlapor I adalah berbeda; ----------------------------------  

12.5.15 Bahwa klarifikasi teknis dengan menggunakan Hypothetical Man 

Hour mengubah CTRs yang diajukan pada saat penawaran teknis yang 

selanjutnya dimasukkan dalam dokumen komersial dalam bentuk 

Estimated Cumulatived CTRs Man Hour penawaran para Peserta 

Tender sebagai berikut: --------------------------------------------------------  
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Nama 

Perusahaan 

CTRs 

Penawaran 

Teknis 

Hypothetical Man Hour 

Panitia Tender/ Estimated 

Cumulatived CTRs Man Hour 

Penawaran Komersial 

PT Wood 

Group 

Indonesia 

45.908 42.668 

PT Worley 

Parsons 

Indonesia 

36.410 42.668 

 

12.5.16 Bahwa CTRs peserta tender yang disesuaikan mengikuti Hypothetical 

Man Hour yang dibuat oleh Terlapor I adalah komponen pembentuk 

harga setelah dikalikan dengan unit rate dalam bentuk US$ yang 

dimasukkan dalam Activity Based CTR Value dan Deliverables-Based 

CTR Value sebagaimana tabel Owner Estimate milik Terlapor I 

berikut ini: -----------------------------------------------------------------------  

No Price Breakdown US$ 

1 CTR for Commencement 

deliverables (lump Sum Price) 

151.200 

2A Activity-Based CTR Value 1.614.949 

2B Deliverables-based CTR Value 2.673.909 

3 Contract Price Company Office 100.000 

4 Total Not exceed alowance for 

business travel cost reimbursable 

under section 1.4 of Exhibit B-

Compensation 

150.00 

Total estimate contract value 4.690.058 

 

12.5.17 Bahwa dengan dasar klarifikasi teknis ini, PT Wood Group Indonesia 

merubah penawaran teknisnya mengikuti Hypothetical Man Hour dari 

Terlapor I. Akibatnya penawaran komersial PT Wood Group 

Indoneisa dianggap panitia tidak konsisten dengan basis yang sudah 

disetujui untuk penawaran komersial di tahap teknis, selanjutnya 

penawaran PT Wood Group Indonesia didiskualifikasi. Namun 

demikian Terlapor I tetap meluluskan penawaran Terlapor II yang 

juga tidak konsisten dengan penawaran teknisnya; ------------------------  

12.5.18 Bahwa kesalahan dalam penerapan metode pemasukan dokumen 

penawaran 2 (dua) tahap, serta klarifikasi teknis dan aspek yang 
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diklarifikasi dengan media Hypothetical Man Hour dan komitmen 

teknis diduga sengaja dilakukan dalam rangka mengatur dan 

memenangkan Terlapor II dalam Tender Export Pipeline Front End 

Engineering Design Contract (No. C732791); -----------------------------  

12.5.19 Bahwa pemberian Hypothetical Man Hour kepada Terlapor II sebagai 

bentuk persekongkolan; -------------------------------------------------------  

12.5.20 Bahwa Terlapor I memberikan Hypothetical Man Hour yang telah 

terisi distribusi ekspatriat dan nasional kepada Terlapor II pada 

tanggal 7 September 2010 untuk digunakan sebagai Estimated 

Cumulative CTR Man Hour dalam dokumen penawaran komersial 

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

12.5.21 Bahwa Terlapor I tidak memberikan Hypothetical Man Hour yang 

telah terisi alokasi penggunaan sumber daya ekspatriat dan nasional 

kepada PT Wood Group Indonesia; ------------------------------------------  

12.5.22 Bahwa pemberian tersebut diduga sengaja diberikan untuk 

memenangkan Terlapor II, hal tersebut tercermin dari hasil 

perbandingan antara Owner Estimated yang dimiliki oleh Terlapor I 

dengan Estimated Cumulative Man Hour milik para peserta tender 

dimana prosentase kesamaan antara penawaran Terlapor II adalah 

53.57 % sedangkan kesamaan PT Wood Group Indonesia adalah 

sebesar 28.57 % sebagaimana diuraikan sebelumnya; --------------------  

12.5.23 Bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan IKPP yang mewajibkan 

peserta tender untuk mengisi sendiri Estimated Cumulative CTR Man 

Hour-nya dan tindakan Terlapor I melanggar PTK 007 Revisi 1 

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

12.5.24 Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk 

persekongkolan; ----------------------------------------------------------------  

12.5.25 Bahwa Terlapor II menyetujui terjadinya persekongkolan dengan 

menerima CTR Cumulative Man Hour pada saat Pre-bid Meeting 

yang kemudian diajukan pada dokumen penawaran Tahap I, yang 

seharusnya dokumen CTR Cumulative Man Hour tersebut dibuat 

sendiri oleh Terlapor II; -------------------------------------------------------  

12.5.26 Bahwa Terlapor II menyetujui terjadinya persekongkolan dengan 

menerima Hypothetical Man Hour yang telah dilengkapi distribusi 

ekspatriat dan nasional pada saat tanggal 7 September 2010 setelah 

pengumuman peserta tender yang lolos Tahap I untuk dimasukkan ke 

dalam dokumen penawaran Tahap II (penawaran komersial) dalam 
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bentuk dokumen Estimated Cumulative CTR Man Hour, yang 

seharusnya dokumen tersebut dibuat sendiri Terlapor II; ----------------  

12.5.27 Bahwa dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering & 

Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia 

Company, Terlapor II tidak menolak melakukan tindakan untuk 

menerima CTRs ataupun Hypothetical Man Hour yang telah terisi 

distribusi sumber daya ekspatriat dan nasional, walaupun mengetahui 

atau sepatutnya mengetahui bahwa suatu tindakan tersebut dilakukan 

oleh Terlapor I dalam rangka memenangkan peserta tender tentu, 

mengingat CTRs dan Estimated Kumuluatif CTR Man Hour yang 

diajukan pada saat teknis dan komersial harus diisi sendiri jumlahnya 

serta distrubusi penggunaan sumber daya ekspatriat dan nasional serta 

harga oleh peserta tender; -----------------------------------------------------  

12.5.28 Bahwa terdapat pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara 

tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan 

hukum, yaitu: --------------------------------------------------------------------  

12.5.28.1 Bahwa Terlapor I memberikan CTRs pada saat pre bid 

meeting kepada Terlapor II untuk dimasukkan dalam 

dokumen teknis Tahap I; ---------------------------------------  

12.5.28.2 Bahwa dengan adanya pemberian CTRs yang telah terisi 

dan selanjutnya disalin (copy paste) untuk dimasukkan 

dalam dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran 

Terlapor II menjadi memenuhi kriteria untuk diluluskan 

dalam evaluasi teknis Tahap I sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya; ------------------------------------------  

12.5.28.3 Bahwa Terlapor I memberikan Hypothetical Man Hour 

yang telah terisi distribusi ekspatriat dan nasional kepada 

Terlapor II pada tanggal 7 September 2010 untuk 

digunakan sebagai Estimated Cumulative CTR Man Hour 

dalam dokumen penawaran komersial Terlapor II. Akan 

tetapi Terlapor I tidak memberikan Hypothetical Man 

Hour yang telah terisi alokasi penggunaan sumber daya 

ekspatriat dan nasional kepada PT Wood Group 

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

12.5.28.4 Bahwa perilaku memberikan CTRs pada saat pre-bid 

meeting dan Hypotetical Man Hour yang telah terisi 
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distribusi ekspatriat dan nasional kepada Terlapor II 

adalah merupakan pemberian kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender secara langsung kepada pelaku 

usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan 

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

12.5.28.5 Bahwa Terlapor I mendiskualifikasi PT Wood Group 

Indonesia karena dianggap tidak konsisten antara 

penawaran teknis dan komersial dengan membandingkan 

CTRs pada saat penawaran teknis dengan Estimated 

Cumulative CTR Man Hour pada saat penawaran 

komersial dan Key Personel. Terlapor I tidak konsisten 

dalam mendiskualifikasi karena Tim Penyelidikan dengan 

metode yang digunakan Panitia Tender yaitu 

membandingkan Key Personel dengan Estimated 

Cumulative Man Hour menemukan fakta sebagimana 

telah diuraikan sebelumnya bahwa  Terlapor II juga tidak 

konsisten dalam penawaran teknis dan komersial dan 

sepatutnya juga didiskualifikasi; ------------------------------  

12.5.28.6 Bahwa Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan 

terhadap PT Wood Group dalam rangka evaluasi 

komersial dengan tetap memenangkan Terlapor II 

walaupun penawaran komersial dan teknisnya tidak 

konsisten; ---------------------------------------------------------  

12.5.28.7 Bahwa perbedaan perlakukan dalam mengevaluasi 

penawaran komersial PT Wood Group Indonesia adalah 

merupakan pemberian kesempatan eksklusif oleh 

penyelenggara tender secara langsung kepada pelaku 

usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan 

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

12.5.29 Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya pelanggaran terhadap 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah:-------  

1) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu 

James Tsang selaku Operations Manager PT Wood Group 

Indonesia (vide bukti penyelidikan B2); ------------------------------  

2) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu 

Robert Komensen selaku Tender Committee Member Project 
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Export Pipeline Front End Engineering Design Chevron 

Indonesia Company (vide bukti penyelidikan B3); ------------------  

3) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu 

Gangras Shantanu Gajanan selaku Customer Sector Group 

Manajer PT Worley Parsons Indonesia (vide bukti penyelidikan 

B5); -------------------------------------------------------------------------  

4) Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu 

Agus Syawal dan Anthony Palisch selaku Pipeline Engineer 

Project Tim IDD Tender Front End Engineering Design Export 

Pipeline Chevron Indonesia Company (vide bukti penyelidikan 

B6); -------------------------------------------------------------------------  

5) Keterangan Terlapor dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) 

yaitu Robert Komensen selaku Panitia Lelang dari Unsur 

Pengguna (vide bukti penyelidikan B7); ------------------------------  

6) Commercial Proposal Export Pipeline copy 2 Wood Group (vide 

bukti penyelidikan C1); -------------------------------------------------  

7) Document In Response to Summon Letter No. 165/SJ/P/II/2011 

(vide bukti penyelidikan C2); -------------------------------------------  

8) Commercial Bid Document Stage 2-Export Pipeline Wood 

Group (vide bukti penyelidikan C3); ----------------------------------  

9) Administration and Technical Proposal Export Pipeline copy 

Document 2 (book 1 of 2) Wood Group (vide bukti penyelidikan 

C4); -------------------------------------------------------------------------  

10) Administration and Technical Proposal Export Pipeline Copy 

Document (Book 2 of 2) Wood Group (vide bukti penyelidikan 

C6); -------------------------------------------------------------------------  

11) ITB Document for FEED Export Pipeline Wood Group (vide 

bukti penyelidikan C8); -------------------------------------------------  

12) Jawaban Surat Panggilan KPPU (vide bukti penyelidikan C9);--- 

13) Penyerahan Data untuk Proyek-proyek CICO-Export Pipeline 

Wood Group (vide bukti penyelidikan C10); ------------------------  

14) Administration Data and Technical Bid Document Vol. 1 of 2 – 

Export Pipeline Worley Parsons (vide bukti penyelidikan C11);-- 

15) Dokumen Stage 1 Administration Data and Technical Bid 

Document Volume 2 of 2 (vide bukti penyelidikan C12); ----------  

16) Dokumen Stage 1 Proposal-Export Pipeline Vol. 2 od 2 PT 

Technip Indonesia Group (vide bukti penyelidikan C20). ---------  



        
 

halaman 19 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

17) Additional Document to KPPU Export Pipeline FEED No. 

C732791 Copy 1 (vide bukti penyelidikan C38); --------------------  

18) Transmittal Letter Document KPPU (vide bukti penyelidikan 

C41); -----------------------------------------------------------------------  

19) Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-1/OTK/IX/2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak 

Kerjasama BP Migas (vide bukti penyelidikan C44); ---------------  

20) Additional Document to KPPU Gendalo-Gehem Export Pipeline 

FEED Contract No. 732791 (vide bukti penyelidikan C46);------ 

21) Gendalo-Gehem Export Pipeline FEED Service Contract No. 

732791 Commercial clarification with PT Wood Group 

Indonesia (vide bukti penyelidikan C59); -----------------------------  

22) Index of Documents for Tender Export Pipeline FEED (vide 

bukti penyelidikan C69); ------------------------------------------------  

23) Unocal legacy-Indonesian Oil and Gas Operation (vide bukti 

penyelidikan C70); -------------------------------------------------------  

24) Supplemental Agreement (vide bukti penyelidikan C73); ----------  

25) Akte Pendirian Perusahaan mengenai Perubahan Nama 

(terjemahan) (vide bukti penyelidikan C74); -------------------------  

26) Perjanjian Tambahan (terjemahan) (vide bukti penyelidikan 

C75); -----------------------------------------------------------------------  

27) Certificate of Incorporation on Change of Name (vide bukti 

penyelidikan C78); -------------------------------------------------------  

28) Partnership Agreement Unocal Indonesia and Unocal Canada 

(vide bukti penyelidikan C80); -----------------------------------------  

29) Persetujuan AFE No. 09-0011, 09-0012, 09-8002 & 09-8003 

(vide bukti penyelidikan C81); -----------------------------------------  

30) Provinsi Nova Scatia (vide bukti penyelidikan C82); ---------------  

31) PTK AFE (vide bukti penyelidikan C83); ----------------------------  

13. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi II serta telah menyampaikan Surat Panggilan Sidang Majelis 

Komisi II Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 kepada Terlapor I (Chevron Indonesia 

Company) dan Terlapor II (PT Worley Parsons Indonesia) (vide bukti pemeriksaan A10, 

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

14. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi II adalah sebagai berikut: (vide bukti 

pemeriksaan B2); --------------------------------------------------------------------------------------  
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14.1 Bagi Terlapor I (Chevron Indonesia Company), Penyerahan Tanggapan Terlapor 

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti 

berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang 

mendukung; ------------------------------------------------------------------------------------  

14.2 Bagi Terlapor II (PT Worley Parsons Indonesia), Adanya permohonan kepada 

Majelis Komisi mengenai penundaan waktu penyerahan Tanggapan terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------------------   

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor I (Chevron Indonesia Company), dan Terlapor II (PT Worley Parsons 

Indonesia) (vide bukti pemeriksaan B2); ----------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Chevron Indonesia 

Company) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada 

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan C1): -----------------------  

16.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan terlebih dahulu adanya koreksi terhadap 

kekeliruan dan ketidak-akuratan fakta-fakta, data-data dan informasi-informasi 

yang dicantumkan oleh Investigator KPPU dalam Laporan KPPU sebagai berikut:  

16.1.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan pencantuman angka 

dalam harga perkiraan sendiri kontrak di halaman 2 dan 3 Laporan 

KPPU, yaitu:------------------------------------------------------------------  

a. Hypothetical Man Hour Activity Based untuk posisi QA/QC National 

seharusnya berjumlah 675 hours (dalam Laporan KPPU tertulis 575 

hours); ---------------------------------------------------------------------------  

b. Hypothetical Man Hour Activity Based untuk posisi HES/QA 

Expatriate seharusnya berjumlah 65 hours (dalam Laporan KPPU 

tertulis 85 hours); --------------------------------------------------------------  

c. Total Biaya Activity Based untuk posisi Installation/Construction 

Engineer seharusnya $26,013 (dalam Laporan KPPU tertulis 

$40,013). ------------------------------------------------------------------------  

16.1.2 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan pencantuman 

nomor kontrak dalam point 5 halaman 4 Laporan KPPU dimana 

seharusnya nomor kontrak yang benar adalah Nomor C732791 (dalam 

Laporan KPPU tertulis Nomor C732792); -------------------------------------  

16.1.3 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan pencantuman 

tanggal referensi di point 6 halaman 5 Laporan KPPU sehubungan 

dengan Pembentukan Panitia Tender dimana seharusnya tanggal yang 

benar adalah tanggal 9 Oktober 2009 (dalam Laporan KPPU tertulis 

tanggal 9 Oktober 200); -----------------------------------------------------------  
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16.1.4 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan pencantuman nama 

peserta tender yang hadir pada rapat penjelasan tanggal 1 Desember 

2009 di point 12 halaman 7 Laporan KPPU, dimana seharusnya tertulis: -  

a. PT Reka Patria Ekaguna (dalam Laporan KPPU tertulis PT Reka 

Cipta Patria Ekaguna); ---------------------------------------------------------  

b. PT Petrofac IKPT International (dalam Laporan KPPU tertulis PT 

Petrofac IKPT Internation); ---------------------------------------------------  

c. PT Marine Engineering Services (dalam Laporan KPPU tertulis PT 

Marine Engineering. -----------------------------------------------------------  

16.1.5 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan pencantuman 

tanggal referensi di point 14 halaman 8 Laporan KPPU sehubungan 

dengan tanggal klarifikasi pra-kualifikasi yang sebenarnya dilakukan 

pada tangal 17 Desember 2009 (dalam Laporan KPPU tertulis tanggal 17 

Desember 2010); -------------------------------------------------------------------  

16.1.6 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya ketidaklengkapan fakta dalam 

point 14 halaman 8 Laporan KPPU sehubungan dengan dilakukannya 

klarifikasi Pra-Kualifikasi tanggal 17 Desember 2009, dimana faktanya 

Terlapor I melakukan klarifikasi pra-kualifikasi tidak kepada PT Wood 

Group Indonesia saja, tetapi klarifikasi juga dilakukan terhadap: ----------  

a. PT Bechtel Indonesia pada tanggal yang sama pukul 13.00 -13.30 

WIB; -----------------------------------------------------------------------------  

b. PT Technip Indonesia pada tanggal yang sama pukul 13.30 -14.00 

WIB; -----------------------------------------------------------------------------  

c. Konsorsium PT Petrofac IKPT International dan PT Inti Karya 

Persada Tehnik-Deep Sea Group Ltd pada tanggal yang sama pukul 

14.00 -14.30 WIB; ------------------------------------------------------------  

d. Konsorsium PT Erraenersi Konstruksindo dan Antares Offshore LLC 

pada tanggal yang sama pukul 14.30 -15.00 WIB; -----------------------  

e. PT Noble Denton Utama pada tanggal yang sama pukul 15.00 -15.30 

WIB; -----------------------------------------------------------------------------  

f. PT Wood Group Indonesia pada tanggal yang sama pukul 15.30 -

16.00 WIB; ---------------------------------------------------------------------  

g. Konsorsium PT EJJV Engineering Indonesia dan Project Associates, 

Inc pada tanggal yang sama pukul 16.00 -16.30 WIB;--------------- 

h. Konsorsium PT Singgar Mulia dan OPE Malaysia pada tanggal yang 

sama pukul 16.30 -17.00 WIB. ----------------------------------------------  
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16.1.7 Bahwa Terlapor I menyampaikan hal-hal yang diklarifikasi oleh Terlapor 

I kepada PT Wood Group Indonesia sebagaimana tercantum dalam point 

14 halaman 8 Laporan KPPU juga tidak seluruhnya dicantumkan secara 

lengkap, karena tidak mencantumkan 2 (dua) point klarifikasi lainnya, 

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

a. Mohon dijelaskan strategi penyediaan sumber daya dari masa Pra-

Kualifikasi sampai dengan eksekusi kontrak. -----------------------------  

b. Jawaban:  PT Wood Group Indonesia adalah mengacu ke jawaban di 

atas”; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Mohon dijelaskan strategi penyediaan sumber daya dan rencana 

eksekusi sehubungan tingkat kandungan dalam negeri. -----------------  

Jawaban: PT Wood Group Indonesia adalah “aspek flow assurance 

akan dilakukan di luar Indonesia sementara ruang lingkup kerja 

lainnya akan dilakukan di dalam negeri”. ---------------------------------  

16.1.8 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya ketidaklengkapan fakta dalam 

point 15.2 halaman 9 laporan KPPU sehubungan dengan Hasil Evaluasi 

Terkait Teknis (kuisioner) yaitu hasil evaluasi di kolom keterangan 

untuk PT Singgar Mulia seharusnya berbunyi “Pengalaman pekerjaan 

dan Key Personnel menggunakan pengalaman perusahaan afiliasi OPE 

USA”; --------------------------------------------------------------------------------  

16.1.9 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan fakta dalam point 

22 halaman 12 Laporan KPPU sehubungan dengan nama perusahaan 

yang memasukkan dokumen Re-Prakualifikasi, yaitu PT Worley Parsons 

Indonesia mendaftar dan memasukkan dokumen Re-Prakualifikasi tidak 

sebagai konsorsium dengan PT Rekayasa Industri; ---------------------------  

16.1.10 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan pencantuman 

tanggal dalam point 23 halaman 12 Laporan KPPU sehubungan dengan 

tanggal perubahan susunan anggota Panitia Tender dimana seharusnya 

adalah tanggal 15 Januari 2010 (dalam Laporan KPPU tertulis 25 

Februari 2010); ---------------------------------------------------------------------  

16.1.11 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan fakta dalam point 

24 halaman 13 Laporan KPPU sehubungan dengan mekanisme 

melakukan klarifikasi dokumen Re-Prakualifikasi terhadap peserta 

lelang berdasarkan email dari Suherman, Zulkifli. Faktanya, mekanisme 

klarifikasi dokumen terhadap semua peserta lelang dilakukan dengan 

metoda yang sama, yang dibuktikan dari isi lengkap dari email 

Suherman, Zulkifli yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ---------  
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“Based on PQ evaluatiuon process specially for technical matters, we 

ned your respective company as per list of company above to answer and 

complete the additional clarification question (as per the attached file). 

Considering project time constrain, we need all company to submit all 

complete answer through email to our procurement team, 

zsbf@chevron.com, not later than Tuesday, 9 March 2010; time :02:00 

PM; The original response or supporting document if any, please send to 

: Bid Registration Counter, 11
th

 floor, at Sentral Senayan-1, Jl. Asia 

Afrika No. 8 Jakarta. Any inquiry on the above clarification questioner, 

please send email to the above mentioned email address. On behalf of 

PQ committee, we would like to thank you for your special attention and 

cooperation”;-----------------------------------------------------------------------  

16.1.12 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan fakta dalam point 

27 halaman 14 Laporan KPPU sehubungan dengan pengumuman hasil 

evaluasi Pra-Kualifikasi, dimana nama perusahaan yang lulus hasil 

evaluasi Pra-Kualifikasi salah satunya adalah PT Worley Parsons 

Indonesia, dan bukan konsorsium PT Rekayasa Industri dan PT Worley 

Parsons Indonesia sebagaimana tercantum dalam Laporan KPPU; --------  

16.1.13 Bahwa Terlapor I menyampaikan adanya kekeliruan fakta dalam point 

28 halaman 15 Laporan KPPU sehubungan dengan Rapat Penjelasan 

tanggal 7 April 2010, dimana dalam kolom bagian Keterangan mengenai 

pokok pembahasan terdapat beberapa kekeliruan yaitu: ---------------------  

a. Terkait pertanyaan/klarifikasi tertulis, batas akhir penyerahan adalah 

tanggal 14 April 2010 pukul 14.00 WIB (dalam Laporan KPPU 

tertulis: terkait pertanyaaan/klarifikasi tertulis dilakukan pada tanggal 

14 April 2010); ----------------------------------------------------------------  

b. Seharusnya di kolom keterangan ini dilengkapi dengan keterangan: 

“Rapat Penjelasan lelang untuk penawaran harga akan dilakukan 

terpisah di kemudian hari” (di dalam laporan KPPU hal ini tidak 

dicantumkan). ------------------------------------------------------------------  

16.2 Bahwa Terlapor I menyampaikan tanggapannya mengenai tuduhan bahwa 

Terlapor II mendapatkan CTRs yang berisi posisi jabatan dan telah diisi jumlah 

Man Hour pada saat rapat pre bid meeting tanggal 7 April 2010, adalah sebagai 

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

16.2.1 Bahwa terdapat kekeliruan fakta yang signifikan dalam point 31.2 

halaman 17 Laporan KPPU sehubungan dengan Hasil Evaluasi Teknis 

(Bagian 1), dimana Hasil Evaluasi Teknis yang tercantum dalam Laporan 

mailto:zsbf@chevron.com
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KPPU tidak sesuai dengan fakta Hasil Evaluasi Teknis yang dilakukan 

Panitia Pengadaan, yaitu: ---------------------------------------------------------- 

  

a. PT Technip Indonesia seharusnya tidak lulus dan berada di nomor 

urut 3 dalam tabel (dalam Laporan KPPU tertulis Lulus dan berada di 

nomor urut 1); ------------------------------------------------------------------  

b. PT Bechtel Indonesia seharusnya tidak lulus dan berada di nomor 

urut 4 dalam tabel (dalam Laporan KPPU tertulis Lulus dan berada di 

nomor urut 2); ------------------------------------------------------------------  

c. PT Wood Group Indonesia seharusnya lulus dan berada di nomor 

urut 2 dalam tabel (dalam Laporan KPPU tertulis Tidak Lulus dan 

berada di nomor urut 3); ------------------------------------------------------  

d. PT Worley Parsons Indonesia seharusnya lulus dan berada di nomor 

urut 1 dalam tabel (dalam Laporan KPPU tertulis Tidak Lulus dan 

berada di nomor urut 4); ------------------------------------------------------  

16.2.2 Bahwa terdapat kekeliruan fakta dalam point 38 halaman 29 Laporan 

KPPU sehubungan dengan daftar hadir pihak Chevron Indonesia 

Company pada Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010, dimana nama 

personnel Chevron Indonesia Company di daftar hadir dengan nomor urut 

1 (Rudi Imran), nomor urut 2 (Dene Dian Lestari), dan nomor urut 3 

(Robert Komensen) faktanya tidak hadir di rapat tersebut (dalam Laporan 

KPPU tertulis Hadir); ---------------------------------------------------------------  

16.2.3 Bahwa terdapat kekeliruan pencantuman referensi nomor kontrak dalam 

point 39 halaman 31 Laporan KPPU dimana referensi nomor kontrak 

yang seharusnya adalah C-732791 (dalam Laporan KPPU tertulis C-

73279); --------------------------------------------------------------------------------  

16.3 Bahwa Terlapor I akan menguraikan tanggapan-tanggapannya terhadap dugaan-

dugaan pelanggaran yang terdapat dalam Laporan KPPU dengan berdasarkan 

fakta-fakta dan data-data yang akurat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

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

16.3.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan CTRs yang telah berisi data 

Man Hour kepada Terlapor II pada rapat pre-bid meeting tanggal 7 April 

2010. Selain itu, penyerahan CTRs baik kepada Terlapor II maupun PT 

Wood Group Indonesia dilakukan secara langsung dan terbuka dihadapan 

semua peserta lelang tanpa dimasukkan ke dalam amplop tertutup;---------  

16.3.2 Bahwa fakta yang dikemukakan dalam Laporan KPPU yang menyatakan 

“Bahwa PT Worley Parsons Indonesia mendapatkan CTRs yang berisi 
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jabatan dan telah diisi jumlah Man Hour nya pada saat pre bid meeting 

tanggal 7 April 2010. Pemberian CTRs yang telah terisi kepada PT 

Worley Parsons Indonesia dan peserta lain dilakukan Panitai Tender 

secara langsung atau melalui hand to hand dalam sebuah amplop. 

Selanjutnya, PT Worley Parsons Indonesia menyalin (copy paste) 

dokumen CTRs dari Panitia Tender untuk diajukan pada saat penawaran 

teknis” adalah keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

Fakta yang sebenarnya terjadi dan dapat diverifikasi terhadap peserta 

tender lain adalah di dalam rapat pre bid meeting tanggal 7 April 2010 

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

a. PT Technip Indonesia yang diwakili oleh Ravi Praksaha; ---------------  

b. PT Bechtel Indonesia yang diwakili oleh Heraldo Panjaitan; ------------  

c. PT Wood Group Indonesia yang diwakili oleh Novianti 

Andrianingsih; ------------------------------------------------------------------  

d. PT Worley Parsons Indonesia (Terlapor II) yang diwakili oleh 

Matthew Spalding. -------------------------------------------------------------  

16.3.3 Bahwa Terlapor I betul telah membagikan CTRs kepada keempat peserta 

lelang sebagaimana tersebut di atas namun : (i) tidak di dalam suatu 

amplop tertutup melainkan dibagikan secara terbuka dihadapan keempat 

peserta rapat pre-bid meeting; dan (ii) seluruh CTRs yang dibagikan 

kepada keempat peserta dibagikan dalam format yang sama persis dimana 

CTRs tersebut hanya berisi jabatan-jabatan tanpa adanya jumlah Man 

Hour (vide bukti pemeriksaan C3); -----------------------------------------------  

16.3.4 Bahwa sebagaimana juga telah disampaikan kepada seluruh peserta lelang 

yang hadir pada rapat tersebut dan juga telah dijelaskan dalam dokumen 

IKPP, maka di dalam tahap ini justru Terlapor I meminta semua peserta 

lelang untuk mengisi dan mencantumkan jumlah Man Hour yang mereka 

butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini; ----------------------------------  

16.3.5 Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor II pada tanggal 

5 Mei 2010 yang antara lain berisi Proposed Man Hour, ternyata berbeda 

dari data jumlah Man Hour yang dijadikan sebagai acuan awal oleh 

Terlapor I. Pada tahap ini Terlapor I bahkan belum memiliki perkiraan 

Man Hour sesuai format yang nantinya akan digunakan dalam proses 

penawaran para peserta tender, melainkan masih dalam format AFE 

(Authorization for Expenditure) yang berbeda sama sekali dengan format 

yang dipakai oleh peserta tender; -------------------------------------------------  
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16.3.6 Bahwa pengisian CTRs dan Man Hour merupakan bagian dari permintaan 

proposal teknis bagian kedua dimana evaluasi dalam tahap ini tidak akan 

menyebabkan peserta lelang tersebut menjadi didiskualifikasi oleh 

Terlapor I karena keempat peserta lelang hanya diwajibkan untuk mengisi 

CTRs dan jumlah Man Hour yang mereka usulkan di dalam Lampiran 2.B 

yang telah diberikan oleh Terlapor I; ---------------------------------------------  

16.3.7 Bahwa CTRs dan Man Hour merupakan bagian dari permintaan proposal 

teknis bagian kedua dimana evaluasi dalam tahap ini tidak akan 

menyebabkan peserta lelang tersebut menjadi didiskualifikasi oleh 

Terlapor I karena keempat peserta lelang hanya diwajibkan untuk mengisi 

CTRs dan jumlah Man Hour yang mereka usulkan di dalam Lampiran 2.B 

yang telah diberikan oleh Terlapor I; ---------------------------------------------  

16.3.8 Bahwa tujuan dari pengisian CTRs dan Man Hour pada tahap ini adalah 

untuk mengetahui pemahaman peserta tender terhadap ruang lingkup 

pekerjaan yang diberikan oleh Terlapor I. Hal tersebut di atas juga 

konsisten dengan Instruksi-instruksi Kepada Peserta Pengadaan 

(IKPP)/Instruction to Bidder (ITB) Bagian 2.0 mengenai Permintaan 

Proposal Teknis (vide bukti penyelidikan C4), dimana di dalam butir 2.7 

antara lain disebutkan: --------------------------------------------------------------  

”Peserta Pengadaan harus memasukkan semua dokumen lengkap dengan 

semua informasi yang diminta sehingga Chevron dapat mengevaluasi 

Proposal Teknis Peserta Pengadaan. Kegagalan Peserta Pengadaan 

untuk memasukkan dan/atau mengklarifikasi setiap dokumen secara 

lengkap sesuai dengan permintaan pada Bagian Dua ini dapat 

menyebabkan Penawaran Teknis Peserta Pengadaan didiskualifikasi” ---  

Dan butir 3.2 Lampiran 2.B dari IKPP yang menyebutkan: ------------------  

”Rangkuman-rangkuman Informasi dan Jam Kerja-Jam Kerja dari 

semua CTR merupakan subjek untuk klarifikasi dan negosiasi selama 

proses pelelangan Teknis. Lingkup Jasa dan jam kerja dari semua CTR 

akan dimasukkan ke dalam Dokumen Kontrak pada Appendix A-2.A. 

Lingkup kerja masing-masing CTR telah disetujui harus digunakan 

sebagai dasar bagi Peserta Pengadaan untuk mengajukan penyesuaian 

terhadap jam kerja CTR selama periode Commencement”  -----------------   

Di dalam butir 2.7 di atas telah secara jelas disebutkan bahwa satu-

satunya kriteria yang dapat menyebabkan peserta lelang didiskualifikasi 

adalah apabila peserta lelang tersebut tidak memasukkan data (termasuk 
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data Proposed Man Hour) secara lengkap dan/atau mengklarifikasi data 

yang telah diajukan tersebut dan pengisian Proposed Man Hour akan 

merupakan subjek dari klarifikasi dan negosiasi selama proses teknis 

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

16.3.9 Bahwa dalam rapat tanggal 7 September 2010, Terlapor I tidak pernah 

memberikan Estimated Cummulative CTR Value dan Man Hour Summary 

kepada Terlapor II yang berbeda dengan yang diberikan kepada PT Wood 

Group Indonesia; --------------------------------------------------------------------  

16.3.10 Bahwa Terlapor I menyampaikan pada tanggal 7 September 2010 

tersebut, proses lelang sudah melewati tahap lelang dimana Terlapor II 

dan PT Wood Group Indonesia sudah memberikan komitmennya masing-

masing untuk menggunakan Hypothetical Man Hour yang ditetapkan oleh 

Terlapor I sebagai dasar dalam mengajukan penawaran komersialnya di 

Tahap II. Hasil dari pertemuan klarifikasi yang dilakukan antara Terlapor 

I dan masing-masing Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia antara 

lain adalah adanya kesepakatan dan komitmen dari Terlapor II dan PT 

Wood Group Indonesia untuk menggunakan Hypothetical Man Hour 

yang ditetapkan oleh Terlapor I sebagai dasar untuk mengajukan 

penawaran komersial di Tahap II; ------------------------------------------------  

16.3.11 Bahwa Hypothetical Man Hour yang telah disepakati oleh Terlapor I, 

Terlapor II, dan PT Wood Group Indonesia yang tercantum dalam 

halaman 24-25 Laporan KPPU (untuk PT Wood Group Indonesia) dan 

halaman 28 Laporan KPPU (untuk Terlapor II). Jika dicermati 

Hypothetical Man Hour yang disepakati oleh PT Wood Group Indonesia 

dan Terlapor II dalam halaman 24, 25, dan 28 Laporan KPPU tersebut, 

maka akan diperoleh fakta bahwa tabel Hypothetical Man Hour yang 

disepakati adalah sama persis dengan tanpa mencantumkan adanya 

distribusi ekspatriat dan nasional untuk keduanya; ----------------------------  

Bahwa revisi terhadap beberapa dokumen lelang antara lain mengenai 

Attachment 1-Hypothetical Man Hour yang dilakukan oleh Terlapor I 

pada Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010 yang dihadiri secara 

bersama-sama oleh Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia adalah 

hanya dilakukan pada perubahan format kolom dimana disediakan kolom 

distribusi antara ekspatriat dan nasional dan kolom harga, namun tetap 

tidak mencantumkan adanya distribusi ekspatriat dan nasional (vide bukti 

penyelidikan C5); -------------------------------------------------------------------  
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16.3.12 Bahwa Terlapor I ingin menegaskan bahwa Terlapor I tidak pernah 

mensyaratkan apakah Key Personnel ataupun pekerja lainnya yang akan 

digunakan peserta lelang haruslah ekspatriat ataupun nasional. Adanya 

distribusi antara pengguna ekspatriat dan nasional sama sekali tidak 

menjadi pertimbangan bagi Terlapor I. Satu-satunya perhatian dan 

penilaian dari Terlapor I adalah apakah orang yang diusulkan untuk 

menempati posisi tersebut memiliki kemampuan yang memenuhi 

kualifikasi yang disyaratkan oleh Terlapor I. Setiap peserta lelang 

diberikan kebebasan untuk memasukkan kandidat yang dianggap dapat 

memenuhi kualifikasi yang diminta dalam dokumen pengadaan. 

Digunakannya tenaga kerja ekspatriat dan nasional beserta komposisinya 

sepenuhnya bergantung pada peserta lelang itu sendiri karena penggunaan 

ekspatriat dan nasional tentu akan berpengaruh kepada harga dan 

penawaran komersial yang diajukan oleh peserta lelang; ---------------------  

Oleh karena itu, hal yang menjadi perhatian dari Terlapor I dalam 

Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary adalah: -------  

a. Apakah Hypothetical Man Hour yang digunakan oleh Terlapor II dan 

PT Wood Group Indonesia sudah menggunakan Hypothetical Man 

Hour yang sudah ditetapkan oleh Terlapor I dan telah disepakati 

sebelumnya oleh Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia pada 

rapat klarifikasi teknis dan Hypothetical Man Hour tanggal 18 

Agustus 2010; dan  -------------------------------------------------------------  

b. Apakah Key Personnel yang digunakan oleh Terlapor II dan PT Wood 

Group Indonesia dan dijabarkan dalam Estimated Cumulative CTR 

Value and Man Hour Summary sesuai dengan komitmen yang 

sebelumnya sudah diberikan oleh masing-masing peserta lelang pada 

rapat klarifikasi teknis dan Hypothetical Man Hour tanggal 18 

Agustus 2010. -------------------------------------------------------------------  

16.3.13 Bahwa merujuk pada ketentuan Buku Dua Bab 2 Pasal 2.1 dan 2.1.1 

Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi 1/2009 yang berlaku pada saat 

proses lelang dilaksanakan oleh Terlapor I, maka Terlapor I dapat 

memulai pelaksanaan proses lelang setelah mendapatkan persetujuan dari 

BP Migas; ----------------------------------------------------------------------------  

16.3.14 Bahwa Terlapor I mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam 

pencantuman titel senior dalam daftar Key Personnel yang dibagikan 

kepada Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia. Namun demikian, 
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Terlapor I tetap melakukan evaluasi dan penilaian dengan benar untuk 

posisi Key Personnel tersebut; ----------------------------------------------------  

16.3.15 Bahwa dalam daftar Key Personnel yang dibagikan oleh Terlapor I 

kepada Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia, terdapat dua 

kekeliruan pencantuman nama jabatan untuk Key Personnel tersebut yaitu 

untuk posisi (i) Pipeline Senior Engineer (Shallow Water); dan (ii) 

Pipeline Senior Engineer (Deepwater). Seharusnya, jabatan yang 

dicantumkan untuk dimasukkan dalam Key Personnel untuk bidang 

Deepwater Pipeline Shallow Water dan Deep Water Pipeline adalah (i) 

Pipeline Lead Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline Lead Engineer 

(Deepwater). Dari struktur hierarki dan kemampuan personel, maka 

jabatan ”Lead” adalah lebih tinggi dan memerlukan kemampuan teknis 

yang lebih baik daripada jabatan ”Senior”. Pemahaman mengenai hal ini 

juga dimengerti dan dipahami oleh Terlapor II dan PT Wood Group 

Indonesia yang dibuktikan dengan: -----------------------------------------------  

a)  Diagram organisasi yang diajukan keduanya (vide bukti pemeriksaan 

C9); dan  ------------------------------------------------------------------------  

b) Tabel Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary 

yang diajukan oleh PT Wood Group Indonesia sebagaimana 

tercantum pada halaman 32 Laporan KPPU, dan Estimated 

Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang diajukan oleh 

Terlapor II sebagaimana tercantum pada halaman 33-34 Laporan 

KPPU. ---------------------------------------------------------------------------  

Dimana dari kedua bukti di atas terlihat dengan jelas bahwa posisi ”Lead” 

menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi ”Senior”; 

16.3.16 Bahwa karena esensi dari penilaian Key Personnel adalah orang-orang 

yang menduduki posisi kunci dan tertinggi dalam bidangnya, maka 

penilaian yang dilakukan Terlapor I terhadap posisi untuk bagian Shallow 

Water Pipeline dan Deep Water Pipeline dari masing-masing PT Wood 

Group Indonesia dan Terlapor II adalah untuk posisi “Lead”-nya yaitu 

posisi (i) Pipeline Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline Lead 

Engineer (Deep Water); ------------------------------------------------------------  

16.3.17 Bahwa berdasarkan uraian di atas mengenai pemahaman terhadap posisi 

“Lead” dan “Senior” maka selanjutnya Terlapor I akan membuktikan 

bahwa walaupun terjadi kekeliruan dalam penulisan jabatan dalam Key 

Personnel sebagaimana diuraikan di atas, namun Terlapor I telah 
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melakukan penilaian terhadap konsistensi penawaran yang diajukan oleh 

Terlapor II dan juga PT Wood Group Indonesia terhadap posisi (i) 

Pipeline Lead Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline Lead Engineer 

(Deepwater) secara benar dan konsisten; ----------------------------------------  

16.3.18 Bahwa PT Wood Group Indonesia telah mengajukan penawaran 

komersial yang tidak konsisten dengan komitmen teknis mengenai Key 

Personnel yang telah disepakatinya pada tanggal 7 September 2010. 

Sementara Terlapor II sebenarnya tetap konsisten antara penawaran 

komersial dengan komitmen teknis yang telah diberikannya pada tanggal 

7 April 2010 dengan bukti sebagai berikut: -------------------------------------  

a. Merujuk pada data Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 

Summary yang diajukan oleh Terlapor II sebagaimana tercantum 

dalam halaman 33 Laporan KPPU, dapat dilihat pada posisi Pipeline 

Lead Engineer (Shallow Water) tertulis bahwa pekerjaan ini akan 

memakan waktu 1.106 jam dan seluruhnya (100%) ditangani oleh 

ekspatriat. Hal ini konsisten dengan Key Personnel yang diajukannya 

yaitu Arjen Meijer;  ------------------------------------------------------------  

Sementara apabila dilihat pada data Estimated Cumulative CTR Value 

and Man Hour Summary yang diajukan oleh Terlapor II untuk posisi 

Pipeline Senior Engineer (Shallow Water), dapat dilihat bahwa 

pekerjaan ini akan memakan waktu 1.280 jam dimana ternyata terjadi 

pembagian distribusi jam kerja antara pekerja ekspatriat dan nasional 

yaitu ekspatriat sebanyak 350 jam dan nasional sebanyak 930 jam. 

Sementara apabila kembali merujuk kepada Key Personnel yang 

diajukan, maka hanya terdapat nama Arjen Meijer tanpa 

mencantumkan nama pekerja nasionalnya.  --------------------------------  

b. Merujuk pada data Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 

Summary yang diajukan oleh Terlapor II sebagaimna tercantum dalam 

halaman 34 Laporan KPPU, dapat dilihat pada posisi Pipeline Lead 

Engineer (Deep Water) tertulis bahwa pekerjaan ini akan memakan 

waktu 1.106 jam dan seluruhnya (100%) ditangani oleh ekspatriat. 

Hal ini konsisten dengan Key Personnel yang diajukannya yaitu 

Mohammad Reza Barzain; ----------------------------------------------------  

Sementara apabila dilihat pada data Estimated Cumulative CTR Value 

and Man Hour Summary yang diajukan oleh Terlapor II untuk posisi 

Pipeline Senior Engineer (Deep Water), dapat dilihat bahwa 

pekerjaan ini akan memakan waktu 1.280 jam dimana ternyata terjadi 



        
 

halaman 31 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

pembagian distribusi jam kerja antara pekerja ekspatriat dan nasional 

yaitu ekspatriat sebanyak 350 jam dan nasional sebanyak 930 jam. 

Sementara apabila kembali merujuk kepada Key Personnel yang 

diajukan, maka hanya terdapat nama Mohammad Reza Barzain tanpa 

mencantumkan nama pekerja nasionalnya.  --------------------------------  

16.3.19 Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, penawaran yang 

diajukan oleh Terlapor II untuk posisi Key Personnel konsisten dari sisi 

jumlah man hour dengan Key Personnel yang diajukan. Hal inilah yang 

tidak terjadi pada PT Wood Group Indonesia dimana terjadi banyak sekali 

ketidakkonsistenan antara jumlah man hour dengan Key Personnel yang 

diajukan, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 35-37 dan halaman 47 

point 47.2 Laporan KPPU; ---------------------------------------------------------  

16.3.20 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Terlapor I secara esensial 

tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap PT Wood Group 

Indonesia dan tetap melakukan penilaian secara benar dan konsisten 

dengan mengacu kepada (i) Estimated Cumulative CTR Value and Man 

Hour Summary; dan (ii) Key Personnel yang telah disepakati antara 

Terlapor I dengan masing-masing Terlapor II dan PT Wood Group 

Indonesia pada tanggal 7 September 2010; --------------------------------------  

16.3.21 Bahwa Terlapor I tidak membuat kriteria dan tata cara evaluasi baru 

setelah peserta memasukkan penawaran karena yang dilakukan Terlapor I 

hanyalah menjaga konsistensi antara proposal teknis dan proposal 

komersial. Jika dalam proposal teknis peserta menyatakan akan 

menyediakan tenaga ahli dengan spesifikasi tertentu, tapi jika dalam 

penawaran komersial kemudian menyediakan tenaga ahli dengan 

spesifikasi lebih rendah, maka harga lebih murah yang mereka tawarkan 

bersifat “semu” karena tidak sesuai dengan spesifikasi keahlian yang 

mereka janjikan sebelumnya. Itulah sebabnya jika proposal teknis dan 

komersial tidak konsisten, hal itu merupakan suatu kondisi yang dapat 

menyebabkan peserta lelang didiskualifikasi; ----------------------------------  

16.3.22 Bahwa dalam kasus ini, PT Wood Group Indonesia dianggap tidak 

konsisten karena dalam proposal teknis mereka menawarkan ahli dengan 

spesifikasi yang tinggi, tapi dalam proposal komersial menawarkan harga 

yang lebih “murah” tapi dengan mengurangi spesifikasi keahlian yang 

dibutuhkan. Dari analogi di atas, terlihat bahwa Terlapor I hanya menjaga 

konsistensi dan memastikan setiap peserta tender dievaluasi sesuai dengan 



        
 

halaman 32 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

komitmennya dalam proposal teknis, dan oleh karena itu adalah tidak 

benar bahwa Terlapor I mengubah tata cara dan kriteria evaluasi; ----------  

16.3.23 Bahwa hingga akhir proses pelelangan, Terlapor I juga tetap secara 

konsisten melaksanakan seluruh ketentuan dalam IKPP dan juga PTK 007 

Revisi 1/2009 sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang, termasuk 

menunjuk pemenang berdasarkan penawaran harga terendah yang 

memenuhi persyaratan. Terlapor I ingin menegaskan bahwa satu-satunya 

alasan PT Wood Group Indonesia tidak dimenangkan dalam proses lelang 

ini adalah karena PT Wood Group Indonesia, walaupun mengajukan 

penawaran harga yang lebih rendah, namun PT Wood Group Indonesia 

tidak mengajukan penawaran komersial secara konsisten dengan 

komitmen teknis yang sudah disetujuinya kepada Terlapor I yaitu terdapat 

banyak ketidakkonsistenan antara Estimated Cumulative CTR Value and 

Man Hour Summary dan Key Personnel yang sudah disepakatinya pada 

tanggal 7 September 2010. ---------------------------------------------------------  

Ketidakkonsistenan ini selain melanggar ketentuan dalam IKPP juga 

melanggar ketentuan Bab XI Pasal 9.5 Buku II, PTK 007-Rev.1/2009, 

yang berbunyi:  ----------------------------------------------------------------------  

“Apabila peserta lelang melakukan penambahan atau pengurangan atau 

perubahan penawaran, maka penawarannya dinyatakan 

didiskualifikasi…” ------------------------------------------------------------------  

16.3.24 Bahwa pengaturan mengenai Sistem Dua Tahap diatur dalam Pasal 7.3 

pada ketentuan PTK 007 Revisi 1/2009 Buku 2, Bab XI yang 

menyatakan: (vide bukti pemeriksaan C10) -------------------------------------  

“Sistem ini dianjurkan dalam pengadaan Pekerjaan Bersifat Kompleks, 

menggunakan sistem desain yang tidak/belum standar sehingga mungkin 

akan banyak memerlukan penyesuaian teknis. Pemasukan dokumen 

penawaran pada sistem ini dilakukan dengan dua tahap”. ------------------  

Mengingat bahwa pekerjaan di laut dalam sebagaimana dimaksud dalam 

Tender Export Pipeline FEED ini belum pernah dilakukan di Indonesia 

dan pekerjaannya yang bersifat kompleks, dan sesuai juga dengan 

perintah dari BP Migas yang tertuang dalam Surat Persetujuan BP Migas 

(vide bukti pemeriksaan C7), maka Tender Export Pipeline FEED ini 

dilaksanakan oleh Terlapor I dengan sitem dua tahap (dan bukan dua 

sampul); ------------------------------------------------------------------------------  

16.3.25 Bahwa didiskualifikasinya PT Wood Group Indonesia pada tahap 

penawaran komersial adalah karena PT Wood Group Indonesia tidak 
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konsisten antara penawaran komersial dengan komitmen teknisnya pada 

Key Personnel yang sebelumnya sudah diajukan dan dievaluasi oleh 

Terlapor I, yang ditunjukkan di dalam proposal teknisnya dimana PT 

Wood Group Indonesia mengajukan penawaran ekspatriat yang bekerja 

full untuk posisi Project Manager dengan nama Key Personnel Peter Lenz 

yang berkomiten untuk bekerja full time selama 1.280 man hour. 

Sementara di dalam penawaran komersialnya, ternyata PT Wood Group 

Indonesia mengubahnya menjadi 50% man hour akan dilakukan oleh 

ekspatriat (Peter Lenz) dan 50% man hour dilakukan oleh pekerja lokal; --  

16.3.26 Bahwa Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

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

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa: -------------------------------------------------------------------------------  

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”. ----- 

Berdasarkan ketentuan ini, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh 

Tim Investigator adalah sebagai berikut: ----------------------------------------  

a) Unsur Pelaku Usaha  -----------------------------------------------------------  

Terhadap unsur pelaku usaha, Terlapor I dapat menerima pendapat 

Tim Investigator bahwa unsur ini terpenuhi, karena menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

Terlapor I memang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.  --------  

b) Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan Baik Sendiri Maupun 

Bersama Pelaku Usaha Lain --------------------------------------------------  

Jika yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan kegiatan 

tender, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi. Namun demikian, 

Terlapor I menolak dengan tegas adanya sangkaan ataupun penarikan 

kesimpulan yang keliru bahwa Terlapor I bersama dengan Terlapor II 

ataupun pihak lainnya terlibat dalam suatu tindakan diskriminasi 

ataupun tindakan melawan hukum lainnya. Tidak ada bukti apapun 

yang menunjukkan bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan 

melawan hukum dalam melakukan kegiatan Tender Export Pipeline 

FEED. Semua sangkaan Tim Investigator berkaitan dengan hal-hal 

yang menurut mereka menunjukkan adanya praktek “diskriminasi” 

telah berhasil disanggah dengan pelurusan fakta yang didukung pula 
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dengan bukti-bukti yang antara lain juga telah diakui oleh pihak Tim 

Investigator sendiri; ------------------------------------------------------------  

c) Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau 

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

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 

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

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga 

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat” ------------------------------  

Sementara itu, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai:--------------- 

“persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara 

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha”. ---------------------------------------------------------------------------  

Unsur ini jelas tidak terpenuhi, karena pelaksanaan Tender Export 

Pipeline FEED adalah suatu pekerjaan yang hanya berlangsung satu 

kali saja, dan karena itu tidak ada masalah yang berkaitan dengan 

penguasaan pasar dalam pelaksanaan Tender Export Pipeline FEED 

ini. --------------------------------------------------------------------------------  

Dalam tender yang hanya dilakukan satu kali ini, tidak mungkin akan 

ada pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha. 

Juga tidak mungkin akan ada penguasaan produksi dan atau 

pemasaran barang atau jasa tertentu sebagai akibat dari dilakukannya 

Tender Export Pipeline FEED. -----------------------------------------------  

d) Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi ------------------------------------  

Secara gramatikal, ”diskriminasi” didefinisikan sebagai suatu 

tindakan yang memberikan perlakuan berbeda terhadap suatu pihak 

tertentu. Unsur ini jelas tidak terpenuhi, karena Terlapor I dalam 

menjalankan tender proyek Export Pipelines berpegang teguh pada 

IKPP yang telah disepakati dan dipahami oleh para peserta lelang 

(yang secara faktual terbukti dari tidak pernah adanya sanggahan dari 

peserta lelang manapun atas hasil lelang hingga saat ini) dan 

ketentuan PTK 007 Revisi 1. Semua sangkaan yang disampaikan oleh 

Tim Investigator dalam Laporan KPPU sebagaimana diuraikan di atas 
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telah berhasil disanggah dengan pelurusan fakta-fakta yang didukung 

dengan bukti-bukti yang memadai. Nampaknya Tim Investigator 

sampai pada kesimpulan yang keliru karena adanya “kesalah-

pahaman” dari pihak yang memberikan keterangan atas nama 

Terlapor II dalam memahami pertanyaan pihak Investigator sehingga 

memberikan jawaban yang tidak faktual. -----------------------------------  

Oleh karena itu, Terlapor I dengan ini menyatakan kesiapannya untuk 

diklarifikasi/dikonfrontir langsung dengan pihak Investigator dan 

Terlapor II untuk meluruskan kekeliruan fakta ini agar Majelis 

Komisi dapat mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi;-------------  

16.3.27 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 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” --------------------------------------  

Berdasarkan ketentuan ini, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh 

Tim Investigator adalah sebagai berikut: ----------------------------------------   

a) Unsur Pelaku Usaha  -----------------------------------------------------------   

Terhadap unsur pelaku usaha, Terlapor I kembali dapat menerima 

pendapat Tim Investigator bahwa unsur ini terpenuhi, karena menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

Terlapor I memang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.------ 

b) Unsur Bersekongkol  -----------------------------------------------------------  

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

mendefinisikan persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai 

“bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku 

usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi 

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”-------------------------- 

Sementara pedoman KPPU untuk Pasal 22 mendefinisikan 

bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun 

dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” --------------------  

Dari seluruh uraian di atas khususnya mengenai tuduhan-tuduhan Tim 

Investigator dalam Laporan KPPU, Terlapor I telah berhasil 

membuktikan bahwa tidak ada satupun tindakan Terlapor I yang 
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dilakukan untuk memberikan keuntungan terhadap peserta lelang 

tertentu. Seluruh proses lelang telah dilakukan sesuai dengan IKPP 

yang dibuat dan disepakati oleh semua peserta lelang dan tetap 

mengacu pada PTK 007 Revisi 1. --------------------------------------------  

Fakta bahwa tidak ada satupun peserta lelang yang melakukan 

sanggahan dalam setiap tahap lelang membuktikan dengan sendirinya 

bahwa seluruh proses lelang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan. ------------------------------------------------------------------------  

c) Unsur Pihak Lain ---------------------------------------------------------------  

Karena Terlapor I telah membantah dan membuktikan tidak adanya 

persekongkolan, maka otomatis unsur pihak lain juga menjadi tidak 

terbukti. --------------------------------------------------------------------------  

d) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ---------------  

Dari seluruh uraian di atas, Terlapor I sudah membuktikan bahwa 

tidak ada satupun ketentuan lelang yang dirancang atau dibuat untuk 

menguntungkan salah satu peserta tender saja. Semua peserta tender 

diperlakukan secara fair dengan syarat yang sama, diberikan 

kesempatan untuk melakukan klarifikasi yang sama, dan diberikan 

kesempatan waktu yang sama pula. ------------------------------------------  

e) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------------------------------  

Unsur ini pun tidak terpenuhi karena tidak ada satupun tindakan 

Terlapor I yang mengindikasikan adanya persekongkolan, tindakan 

curang, tidak jujur, ataupun perbuatan melawan hukum lainnya. 

Tender Export Pipeline FEED sepenuhnya dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu, dan hal itu terbukti 

dari fakta tidak ada satupun peserta tender yang mengajukan protes 

atau keberatan terhadap proses pelaksanaan dan hasil tender; -----------  

16.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

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

a. Terlapor I tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan 

sebagai “diskriminasi” ataupun “persekongkolan” dalam pelaksanaan Tender 

Export Pipeline FEED”;  ---------------------------------------------------------------  

b. Semua sangkaan Tim Investigator mengenai adanya “bukti pelanggaran” 

pada hakekatnya hanyalah suatu pengambilan keputusan yang keliru karena 

didasarkan pada data atau keterangan yang keliru sebagaimana telah 

diuraikan di atas. -------------------------------------------------------------------------  
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Oleh karena itu, Terlapor I dengan hormat memohon kepada Majelis Komisi yang 

mengadili perkara ini  untuk menyatakan bahwa:  ---------------------------------------  

a. Terlapor I tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) 

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

b. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 dinyatakan 

selesai dan tidak perlu dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lanjutan. --------------  

16.5 Bahwa terdapat alat bukti yang diajukan oleh Terlapor yang membuktikan tidak 

terjadinya pelanggaran: -----------------------------------------------------------------------  

a) Instruksi-Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (“IKPP”) Permintaan Proposal 

Teknis; Document No. IL-TR-C-732791 Rev. 1 Lampiran 2.B/Attachment 

2.B, Proposal Jam Kerja Peserta Pengadaan/Bidder Proposed Hours Specific 

for Procurement Process No./Contract No. C-732791; Instructions to Bidder 

(”ITB”) Technical Proposal Requirement;---------------------------------------- 

b) Instruksi-Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (“IKPP”) Permintaan Proposal 

Teknis; Document No. IL-TR-C-732791 Specific for Procurement Process 

No./Contract No. C-732791 Rev.01; Instructions to Bidder (”ITB”) Technical 

Proposal Requirement; -----------------------------------------------------------------  

c) Instruksi-Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (“IKPP”) Permintaan Proposal 

Teknis; Document No. IM-CR-C-732791 Rev. 1 Lembar-lembar Penawaran 

Harga/Bad Price Sheets Specific for Procurement Process No./Contract No. 

C-732791; Instructions to Bidder (”ITB”) Technical Proposal Requirement; -  

d) Pedoman Tata Kerja  No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama; ---------------------  

e) Surat Persetujuan Rencana Pengadaan ”Export Pipeline Front End 

Engineering & Design Contract (No. C732791)” oleh BP Migas; --------------  

f) Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 007 Rev-1/PTK/III/2009; -------------------  

g) Penjelasan tentang Posisi Key Personnel Engineer; --------------------------------  

h) Lampiran Buku Kedua – Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; ------  

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi menyetujui 

permohonan Terlapor II (PT Worley Parsons Indonesia) untuk menyerahkan Tanggapan 

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar Sidang Majelis Komisi selambat-

lambatnya tanggal 25 September 2012 (vide bukti pemeriksaan B2); -------------------------  

18. Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, Terlapor II (PT Worley Parsons 

Indonesia) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada 

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan C11): ----------------------  
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18.1 Bahwa Terlapor II ingin menyampaikan klarifikasi mengenai adanya proposal 

yang disampaikan pada saat re-tender adalah PT Worley Parsons Indonesia dan 

bukan sebagai konsorsium dengan PT Rekayasa Industri; -----------------------------  

18.2 Bahwa Rapat Penjelasan/Pre-Bid Meeting (tanggal 7 April 2010) dalam paragraf 

terakhir menyatakan: ------------------------------------------------------------------------  

“Bahwa PT Worley Parsons Indonesia mendapatkan CTRs yang berisi posisi 

jabatan dan telah diisi jumlah Man Hour nya pada saat rapat pre-bid meeting 

tanggal 7 April 2010. Pemberian CTRs yang telah berisi kepada PT Worley 

Parsons Indonesia dan peserta lain dilakukan Panitia Tender secara langsung 

atau melalui hand-to hand dalam sebuah amplop. Selanjutnya, PT Worley 

Parsons Indonesia menyalin (copy paste) dokumen CTRs dari Panitia Tender 

untuk diajukan pada saat penawaran Teknis (vide bukti B5)”; -----------------------  

Pernyataan di atas adalah keliru dan tidak akurat karena tidak sesuai dengan fakta 

yang terjadi. Fakta sebenarnya terjadi dalam rapat pre-bid meeting tanggal 7 

April 2010 ialah Terlapor II dan 3 (tiga) peserta tender lain yang hadir menerima 

CD yang berisikan Direktori “Exhibit Form” dan “ITB Sample Letter Form”. 

Sesuai dengan Notulen Rapat, bahwa Terlapor II dan 3 (tiga) peserta tender yang 

lain tidak pernah mendapatkan CTRs yang berisi posisi jabatan dan telah diisi 

jumlah Man Hour (Notulen Rapat ada di Lampiran A Tanggapan Terlapor II 

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran);---------------------------------------------- 

18.3 Bahwa Rapat Penjelasan (tanggal 7 September 2010) dengan vide Berita Acara 

Rapat Penjelasan Komersial tanggal 7 September 2010 dalam paragraf terakhir – 

catatan menyatakan: -------------------------------------------------------------------------  

“Bahwa pada saat rapat penjelasan tanggal 7 September 2010 tersebut, Panitia 

Tender memberikan dokumen Estimated Cummulative CTR Value and Man Hour 

Summary yang terisi distribusi expatriate dan nasional kepada PT Worley 

Parsons Indonesia, sedangkan PT Wood Group Indonesia hanya diberikan 

dalam bentuk kosong (belum terisi).” -----------------------------------------------------  

Pernyataan di atas tidak akurat dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fakta 

yang sebenarnya terjadi dalam rapat penjelasan tanggal 7 September 2010, 

Terlapor II tidak menerima “Estimated Cummulative CTR Value and Man Hour 

Summary yang terisi distribusi expatriate dan nasional” dari Terlapor I. Terlapor 

II ingin memberikan klarifikasi bahwa “Hypothetical Man Hour” yang diberikan 

Terlapor I kepada Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia adalah sesuai 

dengan yang ada di CD (duplikat CD dan Notulen Rapat ada di Lampiran B 
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Tanggapan PT Worley Parsons Indonesia terhadap Laporan Dugaan 

Pelanggaran); ---------------------------------------------------------------------------------  

18.4 Bahwa Terlapor II menyampaikan tidak pernah menerima dokumen atau 

informasi tambahan yang berbeda dengan PT Wood Group Indonesia, terutama 

pada dugaan bahwa Terlapor II menerima distribusi ekspatriat dan nasional man 

hours dari Terlapor I; ------------------------------------------------------------------------  

18.5 Bahwa Terlapor II ingin menegaskan kembali bahwa Terlapor II tidak pernah 

menerima perlakuan khusus dari Terlapor I baik sebelum maupun selama proses 

Tender Export Pipeline Front End Engineering and Design No. C732791 

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

18.6 Bahwa terdapat kekeliruan keterangan dari pihak Terlapor II semasa membantu 

dalam pemberian keterangan kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha di dalam penyelidikan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Terlapor II ingin 

menyatakan bahwa Terlapor II tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Dan juga tidak terbukti untuk dugaan pelanggaran pasal-pasal tersebut di atas; ---  

18.7 Bahwa Terlapor II mengajukan 2 (dua) alat bukti yang membuktikan tidak 

terjadinya pelanggaran: ----------------------------------------------------------------------  

a) Berita Acara Rapat Pelelangan/Minutes Pre-Bid Meeting Export 

PipelineFront End Engineerig and Design Contract No. C-732791 per 

tanggal 7 April 2010 ((vide bukti pemeriksaan C12);  ---------------------------  

b) Berita Acara Rapat Penjelasan Komersial/Minutes of Commercial Pre-bid 

Meeting Pelelangan Ulang/Re-Tender Fendalo Gehem Export Pipelines 

Front Enginnering Design No. C-732791 dan CD ((vide bukti pemeriksaan 

C13, C14, C15);--------------------------------------------------------------------- 

19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi 

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat 

Komisi; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 

terhadap Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012; -------------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 69/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 (vide bukti pemeriksaan 

A15); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 282/KPPU/Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor 05/KPPU-I/2012 (vide bukti pemeriksaan A16); ----------------------------------------  

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lanjutan dan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti 

pemeriksaan A20, A21, A22, A23); ----------------------------------------------------------------  

24. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I yaitu Sdr. Heraldo E. Panjaitan, S.E. 

selaku Direktur Operasional PT Bechtel Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi 

memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti pemeriksaan A30, A31, A38, A39, 

B5); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa PT Bechtel Indonesia sebagai Saksi yang 

diajukan oleh Investigator dalam panggilan kedua karena ketidakhadiran Saksi 

pada panggilan pertama pada tanggal 22 Oktober 2012 (vide bukti pemeriksaan 

A24, A25, A28, A29, B3); -------------------------------------------------------------------  

24.2 Bahwa kehadiran Sdr. Heraldo E. Panjaitan, S.E. tersebut mewakili Sdr. Scott 

Anthony Malhlberg selaku Presiden Direktur PT Bechtel Indonesia yang 

berhalangan hadir; -----------------------------------------------------------------------------  

24.3 Bahwa PT Bechtel Indonesia merupakan anak perusahaan dari Bechtel 

Corporation di Amerika; ---------------------------------------------------------------------  

24.4 Bahwa PT Bechtel Indonesia mengetahui adanya Tender Export Pipeline FEED di 

Chevron Indonesia Company dari surat kabar; -------------------------------------------  

24.5 Bahwa PT Bechtel Indonesia melibatkan Tim Internal yang dibentuk sendiri oleh 

PT Bechtel Indonesia dan mendatangkan Ahli dari Houston dalam 

keikutsertaannya pada Tender Export Pipeline FEED di Chevron Indonesia 

Company; ---------------------------------------------------------------------------------------  

24.6 Bahwa PT Bechtel Indonesia tidak mengingat siapa saja peserta tender yang 

mengikuti tahap prakualifikasi; -------------------------------------------------------------  

24.7 Bahwa PT Bechtel Indonesia menerima CTRs langsung dari Terlapor I dalam 

keadaan masih kosong untuk kemudian disubmit ke Ahli yang berada di Houston 

agar dapat segera diisikan; -------------------------------------------------------------------  

24.8 Bahwa PT Bechtel Indonesia menerima CTRs dalam amplop tertutup disertai 

tanda terima untuk kemudian dibuka langsung secara besama-sama dengan peserta 

tender yang lain; -------------------------------------------------------------------------------  

24.9 Bahwa PT Bechtel Indonesia hanya mengetahui CTRs yang mereka terima dan 

tidak mengetahui CTRs yang diterima oleh peserta tender lainnya; -------------------  
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24.10 Bahwa PT Bechtel Indonesia sebelumnya pernah bekerjasama dengan Terlapor I 

dalam pekerjaan tender sejenis namun pekerjaan tender tersebut dilakukan di luar 

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

24.11 Bahwa PT Bechtel Indonesia gagal pada saat prakualifikasi tender pertama, 

namun PT Bechtel Indonesia tidak mengetahui penyebab mereka gagal dalam 

tahap prakualifikasi tender pertama tersebut serta tidak berusaha mencari tahu 

karena hal tersebut merupakan kewenangan Business Development yang berada di 

Amerika; ----------------------------------------------------------------------------------------  

24.12 Bahwa PT Bechtel Indonesia menyampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persyaratan pada tender pertama maupun pada tender kedua; --------------------------  

24.13 Bahwa alasan PT Bechtel Indonesia tidak melakukan sanggahan adalah karena PT 

Bechtel Indonesia merasa bahwa proses tender tersebut sudah sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku secara transparan serta PT Bechtel Indonesia 

tidak merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Terlapor I; -------------------  

25. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II PT Technip Indonesia yaitu Sdr. 

Rathinam Senthil Kumar selaku Presiden Direktur PT Technip Indonesia, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti 

pemeriksaan A34, A35, A38, A39, B7); -----------------------------------------------------------  

25.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Rathinam Senthil Kumar selaku 

Presiden Direktur PT Technip Indonesia sebagai Saksi yang diajukan oleh 

Investigator dalam panggilan kedua karena ketidakhadiran Saksi pada panggilan 

pertama pada tanggal 22 Oktober 2012 (vide bukti pemeriksaan A26, A27, A28, 

A29, B4); ---------------------------------------------------------------------------------------  

25.2 Bahwa PT Technip Indonesia merupakan anak perusahaan Technip Group yang 

berpusat di Perancis; --------------------------------------------------------------------------  

25.3 Bahwa PT Technip Indonesia mengetahui adanya Tender Export Pipeline FEED 

di Chevron Indonesia Company dari surat kabar; ----------------------------------------  

25.4 Bahwa PT Technip Indonesia mengikuti Tender Export Pipeline FEED di 

Chevron Indonesia Company baik pada tahap pertama maupun tahap kedua; -------  

25.5 Bahwa PT Technip Indonesia menerima format CTRs dari Terlapor I dalam 

keadaan kosong dan tidak mengetahui formulir CTRs yang diterima oleh peserta 

tender lainnya; ---------------------------------------------------------------------------------  

25.6 Bahwa PT Technip Indonesia mengisi sendiri man hour-nya sesuai format yang 

telah diberikan oleh Terlapor I sebelumnya; ----------------------------------------------  
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25.7 Bahwa PT Technip Indonesia gugur pada tahap evaluasi teknis dan Terlapor I 

menyampaikan alasan digugurkannya adalah karena manajemen dan operasional 

capability yang tidak memenuhi persyaratan; ---------------------------------------------  

25.8 Bahwa PT Technip Indonesia pernah mengikuti tender sejenis dan bekerjasama 

dengan Terlapor I; -----------------------------------------------------------------------------  

25.9 Bahwa PT Technip Indonesia kurang mengetahui ada tidaknya mekanisme 

klarifikasi teknis dalam IKPP, dimana yang PT Technip Indonesia ketahui adalah 

adanya suatu rapat yang secara khusus membahas masalah teknis; -------------------  

25.10 Bahwa menurut PT Technip Indonesia, tidak terdapat perbedaan prosedur-

prosedur yang digunakan dalam Tender Export Pipeline FEED di Chevron 

Indonesia Company dengan tender-tender yang sebelumnya diikuti; -----------------  

25.11 Bahwa PT Technip Indonesia tidak merasa diperlakukan secara diskriminatif 

selama mengikuti proses Tender Export Pipeline FEED di Chevron Indonesia 

Company tersebut; ----------------------------------------------------------------------------  

25.12 Bahwa PT Technip Indonesia menyampaikan adanya perubahan persyaratan pada 

saat tender kedua yaitu mengenai local content; -----------------------------------------  

26. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III PT Wood Group Indonesia yaitu 

Sdr. Tsang Tsz Keung selaku Operation Manager PT Wood Group Indonesia, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti 

pemeriksaan A36, A37, A38, A39, B8); -----------------------------------------------------------  

26.1 Bahwa PT Wood Group Indonesia mengetahui Tender Export Pipeline FEED di 

Chevron Indonesia Company melalui media massa; -------------------------------------  

26.2 Bahwa PT Wood Group Indonesia tidak mengetahui informasi mengenai harga 

tender karena tender tersebut menggunakan sistem 2 (dua) tahap yaitu tahap teknis 

dan tahap komersial, sehingga PT Wood Group Indonesia tidak mendapatkan 

informasi mengenai harga; -------------------------------------------------------------------  

26.3 Bahwa PT Wood Group Indonesia mengetahui dan memahami mekanisme yang 

akan dilalui pada saat mengikuti Tender Export Pipeline FEED di Chevron 

Indonesia Company; --------------------------------------------------------------------------  

26.4 Bahwa PT Wood Group Indonesia sebelumnya belum pernah mengikuti tender 

sejenis; ------------------------------------------------------------------------------------------  

26.5 Bahwa PT Wood Group Indonesia mengetahui adanya mekanisme 2 (dua) tahap 

dalam Tender Export Pipeline FEED di Chevron Indonesia Company melalui 

PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 dan Instruction to Bidder (selanjutnya disebut 

ITB);---------------------------------------------------------------------------------------------  
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26.6 Bahwa PT Wood Group Indonesia memperoleh penjelasan mengenai proses 

tender dari  ITB serta dijelaskan kembali pada saat pre-bid meeting; -----------------  

26.7 Bahwa PT Wood Group Indonesia memperoleh CTRs Man Hour dalam bentuk 

CD namun PT Wood Group Indonesia tidak mengingat lagi bentuk atau format 

dari CTRs Man Hour yang telah diberikan; -----------------------------------------------  

26.8 Bahwa PT Wood Goup Indonesia hadir dalam technical meeting yang 

dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2010, dimana terdapat pembahasan mengenai 

klarifikasi terkait mekanisme teknis; -------------------------------------------------------  

26.9 Bahwa PT Wood Group Indonesia tidak ingat ada tidaknya permintaan dari 

Terlapor I untuk melakukan perbaikan dokumen terkait penjelasan teknis; ----------  

26.10 Bahwa PT Wood Group Indonesia tidak ingat ada tidaknya permintaan dari 

Terlapor I terkait komitmen yang harus diikuti, yang menyatakan bahwa posisi 

Project Manager harus ekspatriat, melainkan hanya terdapat persyaratan 

mengenai kualifikasi minimum; -------------------------------------------------------------  

26.11 Bahwa PT Wood Group Indonesia menerima CTRs Man Hour yang telah dibagi 

berdasarkan kategori pekerja pada saat pre bid-meeting tanggal 7 September 2010 

kemudian diminta untuk membagi kategori pekerja tersebut ke dalam komposisi 

ekspatriat dan nasional; -----------------------------------------------------------------------  

26.12 Bahwa selama menjalani proses tender PT Wood Group Indonesia tidak 

menemukan atau merasakan suatu kejanggalan dalam Tender Export Pipeline 

FEED di Chevron Indonesia Company; ---------------------------------------------------  

26.13 Bahwa PT Wood Group Indonesia merasa kecewa karena telah memberikan 

penawaran terendah tetapi tidak menang dalam Tender Export Pipeline FEED di 

Chevron Indonesia Company; ---------------------------------------------------------------  

26.14 Bahwa PT Wood Group Indonesia tidak mendapatkan penjelasan apapun dari 

Terlapor I terkait kekalahan PT Wood Group Indonesia dalam tender tersebut; ----  

26.15 Bahwa PT Wood Group Indonesia menyampaikan klarifikasi kepada Terlapor I 

terkait kekalahan tersebut dan mendapatkan tanggapan dari Terlapor I bahwa jika 

PT Wood Group Indonesia ingin menyampaikan klarifikasi maka dapat 

dinyatakan sebagai keberatan peserta tender dan akan diproses sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009; --------------------------  

27. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV yaitu Badan Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut BP Migas) yang 

diwakili oleh Sdr. Arief Sukma Widjaja selaku Kepala Dinas Pengadaan Wilayah 1 di 

BP Migas, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut 

(vide bukti pemeriksaan A44, A45, A46, A47, B10); -------------------------------------------  
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27.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa BP Migas sebagai Saksi yang diajukan 

oleh Investigator dalam panggilan ketiga karena ketidakhadiran Saksi pada 

panggilan pertama tanggal 29 Oktober 2012 dan panggilan kedua tanggal 6 

November 2012  (vide bukti pemeriksaan A32, A33, A38, A39, B6, B9); -----------  

27.2 Bahwa yang menjadi ketentuan bagi BP Migas untuk menerima surat persetujuan 

tender adalah untuk pengadaan dengan pembiayaan di atas 5 (lima) juta dolar, 

sedangkan untuk pengadaan dengan pembiayaan tidak melebihi 5 (lima) juta dolar 

maka sifatnya hanya pelaporan saja; -------------------------------------------------------  

27.3 Bahwa BP Migas akan melihat dan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap 

surat permohonan dan usulan yang disampaikan oleh Terlapor I sesuai dengan 

ketentuan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009; -------------------------------------------------  

27.4 Bahwa bentuk dari pengadaan yang diajukan oleh Terlapor I adalah dalam bentuk 

pengadaan jasa konsultasi; -------------------------------------------------------------------  

27.5 Bahwa dasar penentuan penggunaan sistem dua sampul maupun dua tahap dalam 

melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 

adalah tergantung pada kompleksitas dari pengadaan; ----------------------------------  

27.6 Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan bersifat kompleks maka menggunakan 

proses 2 (dua) tahap, sedangkan untuk pengadaan yang tidak kompleks maka 

menggunakan proses 2 (dua) sampul; ------------------------------------------------------  

27.7 Bahwa pengadaan jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam butir b pada 

ketentuan PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009 yang ditandatangani tanggal 4 

September 2009, dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap; ------------------------------  

27.8 Bahwa penilaian evaluasi yang dilakukan oleh BP Migas terhadap tender ini tidak 

sampai pada pelaporan pemenang, karena nilai awal yang diusulkan adalah sekitar 

5,2 (lima koma dua) juta dolar, namun karena nilai hasil tender tersebut di bawah 

5 (lima) juta dolar maka pihak Terlapor I tidak perlu melaporkan pemenang 

kepada BP Migas namun sewajarnya tetap dilakukan post audit; ---------------------  

27.9 Bahwa menurut pernyataan BP Migas, BP Migas hanya melakukan evaluasi 

sampai dengan tahap bid plan, sedangkan untuk eksekusinya dilakukan 

sepenuhnya oleh Terlapor I; -----------------------------------------------------------------  

27.10 Bahwa menurut pernyataan BP Migas, Terlapor I memiliki kewenangan penuh 

untuk menentukan pemenang dalam Tender Export Pipeline FEED di Chevron 

Indonesia Company; --------------------------------------------------------------------------  

27.11 Bahwa menurut pernyataan BP Migas, evaluasi bid plan tersebut merupakan 

metode yang diusulkan oleh Terlapor I; ---------------------------------------------------  
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27.12 Bahwa BP Migas akan meminta Terlapor I untuk melakukan evaluasi ulang 

terhadap proses tender apabila proses tender tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah diatur dalam PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009; -------------------   

27.13 Bahwa menurut pernyataan BP Migas, persetujuan Tender Export Pipeline FEED 

di Chevron Indonesia Company ini hanya melalui persetujuan BP Migas tanpa 

persetujuan AFE; ------------------------------------------------------------------------------  

27.14 Bahwa menurut pernyataan BP Migas, BP Migas belum melakukan post audit 

terhadap pelaksanaan Tender Export Pipeline FEED di Chevron Indonesia 

Company karena terdapat beberapa mekanisme audit yang perlu dilakukan dimana 

hal tersebut tergantung pada sampling yang ada, untuk kemudian setelah 

pekerjaan tersebut selesai dilakukan maka perlu segera dilaporkan kepada BP 

Migas agar dapat langsung dilakukan post audit; ----------------------------------------  

28. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yaitu Prof. Ricky Lukman 

Tawekal, Ir., MS. E., Ph. D, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi 

sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan A48, A49, A51, A52, B11); ------------------------  

28.1 Bahwa pekerjaan FEED tidak sama antara satu projek dengan projek yang lain, 

namun yang biasa dilakukan adalah penghitungan dasar mengenai ketebalan 

pipeline agar stabil dan melakukan analisa instalasi; ------------------------------------  

28.2 Bahwa standar baku pengerjaan FEED diawali dengan pemberian proposal oleh 

konsultan mengenai penentuan CTR yang akan disesuaikan dengan waktu proses 

penyelesaian untuk kemudian penentuan CTR tersebut akan menentukan jumlah 

man hour yang akan digunakan; ------------------------------------------------------------  

28.3 Bahwa kompleksitas suatu FEED Pipeline berhubungan dengan material; ------  

28.4 Bahwa penentuan jumlah pekerja tergantung dari scope of work untuk setiap 

penentuan CTRs; ------------------------------------------------------------------------------  

28.5 Bahwa semakin kompleks suatu pekerjaan maka akan mempengaruhi penambahan 

jumlah man hour;------------------------------------------------------------------------------  

28.6 Bahwa tidak mungkin dapat menentukan kompleksitas suatu pekerjaan tanpa 

melihat scope of work; ------------------------------------------------------------------------  

28.7 Bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan kompleks apabila pekerjaan tersebut tidak 

biasa dari pekerjaan pada umumnya dimana antara lain pekerjaan tersebut 

dilakukan di laut dalam yang tergantung pada letak pipeline dan kandungan; -------  

29. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V yaitu Sdr. Gangras 

Shantanu Gajanan selaku Project Manager PT Worley Parsons Indonesia pada saat 
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tender berlangsung, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti pemeriksaan A54, A55, A56, A57, B12); ----------------------------------  

29.1 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan pernah menjabat sebagai Project Manager 

sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2010, dan sejak 

bulan November 2010 tersebut, Sdr. Gangras Shantanu Gajanan mengepalai 

Bussines Development di PT Worley Parsons Indonesia; -------------------------------  

29.2 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan terlibat dalam Tender Export Pipeline 

FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company setelah bulan 

November 2010, dimana Sdr. Gangras Shantanu Gajanan tidak terlibat secara 

langsung dalam pembuatan proposal tender, namun sehubungan dengan jabatan 

Sdr. Gangras Shantanu Gajanan sebagai Kepala Bussines Development maka Sdr. 

Gangras Shantanu Gajanan mendapatkan laporan terkait Tender Export Pipeline 

FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company tersebut; ----------  

29.3 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan pernah hadir memenuhi panggilan 

pemeriksaan KPPU pada saat proses penyelidikan dengan mendapat kuasa dari 

Presiden Direktur PT Worley Parsons Indonesia dimana Sdr. Gangras Shantanu 

Gajanan hadir selaku Customer Sector Group Manager-Hydrocarbons dengan 

didampingi Sdri. Sheilawaty Anom selaku staf Business Development di PT 

Worley Parsons Indonesia; -------------------------------------------------------------------  

29.4 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan memberikan pernyataan yang berbeda  

dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) pada saat 

pemeriksaan Saksi tanggal 12 Desember 2012 dengan pernyataan dalam BAP 

tahap penyelidikan tanggal 19 Januari 2012 yang terkait dengan keterlibatannya 

dalam Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron 

Indonesia Company; --------------------------------------------------------------------------  

29.5 Bahwa dalam BAP Saksi tanggal 12 Desember 2012, Sdr. Gangras Shantanu 

Gajanan menyatakan tidak terlibat sama sekali dalam proses Tender Export 

Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company. 

Keterlibatan sebagaimana dimaksud dalam BAP Penyelidikan tanggal 19 Januari 

2012 tersebut adalah keterlibatan staf Sdr. Gangras Shantanu Gajanan dalam 

proses tender yang kemudian melaporkan proses tender tersebut kepada Sdr. 

Gangras Shantanu Gajanan selaku Customer Sector Group Manager-

Hydrocarbons, yang akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPPU di tahap 

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

29.6 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan menyampaikan pengetahuannya mengenai 

table the section dalam technical proposal, tabel 2 CTRs Man Hour yang 

ditentukan oleh Terlapor I sebagaimana dicatat dalam BAP Penyelidikan tanggal 
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12 Januari 2012 merupakan jawaban yang diberikan atas laporan staf yang 

bersangkutan mengenai proses tender terkait sebelum Sdr. Gangras Shantanu 

Gajanan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPPU pada tahap penyelidikan. 

Tim menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) tahap dalam proses tender yaitu tahap 

teknis dan komersial dimana pada tahap teknis diberikan CTRs dalam bentuk 

kosong, sedangkan untuk tahap komersial diberikan CTRs yang telah diisi 

Hypothetical Man Hour dari pihak Terlapor I ; -------------------------------------------  

29.7 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan mengetahui adanya kronologis Tender 

Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company 

dari laporan staf yang menangani tender terkait; -----------------------------------------  

29.8 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan mengiyakan jawaban Sdri. Sheilawaty 

Anom untuk kemudian menandatangani BAP Penyelidikan tanggal 19 Januari 

2012 tersebut karena pada saat pemeriksaan KPPU dalam tahap penyelidikan yang 

pada saat itu didampingi oleh Sdri. Sheilawaty Anom, Sdr. Gangras Shantanu 

Gajanan percaya dengan kompetensi Sdri. Sheilawaty Anom yang juga turut 

terlibat dalam proses tender terkait; --------------------------------------------------------   

29.9 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan menegaskan kembali adanya laporan yang 

disampaikan oleh Tim yang terlibat dalam proses tender terkait dalam suatu Rapat 

Internal sebelum yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan 

KPPU pada tahap penyelidikan, dimana laporan tersebut menggambarkan 

kronologi tender secara umum yang kemungkinan akan ditanyakan oleh Tim 

Penyelidik KPPU; -----------------------------------------------------------------------------  

29.10 Bahwa staf lain yang mengetahui proses Tender Export Pipeline FEED Contract 

(No. C732791) di Chevron Indonesia Company antara lain adalah Sdr. Rajnish 

Gupta selaku Proposal Coordinator dan Sdri. Charina Dewi selaku Proposal 

Secretaris selama proses tender berlangsung, serta Sdr. Matt Spalding; --------------  

29.11 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu Gajanan menyatakan Sdr. Matt Spalding  dan Sdri. 

Sheilawaty Anom sudah tidak bekerja lagi di PT Worley Parsons Indonesia, 

dimana Sdri. Sheilawaty Anom keluar dari PT Worley Parsons Indonesia sejak 

bulan Mei 2012; -------------------------------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI yaitu Sdr. Rajnish Gupta selaku 

Project Manager di PT Worley Parsons Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi 

memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan A62, A63, A64, A65, 

B13); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

30.1 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta merupakan Business Development Team di PT Worley 

Parsons Indonesia sejak bulan Maret 2010 sampai dengan proses Tender Export 
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Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company 

berlangsung yang pada saat itu masih berada dalam tahap Pre-Kualifikasi yang 

kedua; -------------------------------------------------------------------------------------------  

30.2 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses 

Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia 

Company sebagai Proposal Coordinator yang bertanggungjawab dalam membuat 

dokumen tender sesuai dengan permintaan klien; ----------------------------------------  

30.3 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta tidak terlibat dalam Tender Export Pipeline FEED 

Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company tahap Pra Kualifikasi 

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

30.4 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta hadir dalam Pre Bid Meeting tanggal 7 April 2010 

bersama dengan Sdr. Matthew Spalding selaku Customer Sector Group Manager 

PT Worley Parsons Indonesia; --------------------------------------------------------------  

30.5 Bahwa agenda Pre Bid Meeting tanggal 7 April 2010 adalah mengenai penjelasan 

dari Terlapor I yang menyampaikan bahwa Tender Export Pipeline FEED 

Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company ini merupakan tender 

dengan 2 (dua) tahapan, serta menjelaskan mengenai semua proses tahapan tender 

yang akan dilaksanakan beserta seluruh dokumen maupun cara yang dilakukan 

untuk menyiapkan dan men-submit dokumen tender pada tahap pertama; -----------  

30.6 Bahwa pada Pre Bid Meeting tanggal 7 April 2010 tidak diberikan tabel CTRs, 

dimana Terlapor I hanya memberikan guideline (petunjuk) mengenai bagaimana 

cara membuat CTRs yang merupakan salah satu dokumen yang harus disiapkan 

dan di-submit oleh peserta tender; ----------------------------------------------------------  

30.7 Bahwa Terlapor I memberikan contoh-contoh bagaimana membuat CTRs menurut 

Activity Based atau Deliverable Based melalui sebuah presentasi; --------------------  

30.8 Bahwa setelah presentasi terkait cara pembuatan CTRs menurut Activity Based 

atau Deliverable Based berakhir, Terlapor I memberikan sebuah CD kepada setiap 

peserta tender pada tahap pertama. CD tersebut berisi dokumen dan guideline 

(petunjuk) yang di dalamnya terdapat contoh-contoh tabel yang masih kosong 

untuk diisikan, dimana kolom Man Hour dalam CTRs masih dalam keadaan 

kosong; ------------------------------------------------------------------------------------------  

30.9 Bahwa CTRs table yang terdapat dalam CD tersebut merupakan bagian dari 

guideline (petunjuk) yang diberikan oleh Terlapor I kepada para peserta tender 

untuk mempersiapkan pengisian CTRs; ----------------------------------------------------  

30.10 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta selaku Business Develoment Team Terlapor II 

mengikuti guideline (petunjuk) tersebut dalam melakukan pengisian CTRs yang 

diminta dalam dokumen tender; -------------------------------------------------------------  
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30.11 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta terlibat secara langsung dalam melakukan input Man 

Hour untuk kemudian hasil input Man Hour tersebut disatukan dengan berkas-

berkas dokumen tender lainnya; ------------------------------------------------------------  

30.12 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta mengetahui lulusnya Terlapor II dalam tahap pertama 

pada tanggal 30 Agustus 2010; --------------------------------------------------------------  

30.13 Bahwa setelah Terlapor II dinyatakan lulus pada tahap pertama, Terlapor II 

diundang untuk melakukan Pre Bid Meeting tahap kedua pada tanggal 7 

September 2010; -------------------------------------------------------------------------------  

30.14 Bahwa Pre Bid Meeting kedua  tanggal 7 September 2010  dihadiri oleh Sdr. 

Rajnish Gupta dengan didampingi oleh Sdr. Ronny; ------------------------------------  

30.15 Bahwa Sdr. Ronny merupakan Proposal Executive yang ditugaskan oleh Sdr. 

Rajnish Gupta untuk melakukan scheduling dan costing; -------------------------------  

30.16 Bahwa Pre Bid Meeting tanggal 7 September 2012 merupakan kelanjutan proses 

tender dari tahapan pertama ke tahapan kedua, dimana tahapan kedua menjelaskan 

lebih lanjut mengenai persiapan dokumen terkait bid bond, price, local content, 

dan lain-lain; -----------------------------------------------------------------------------------  

30.17 Bahwa dalam Pre Bid Meeting tanggal 7 September 2012 juga dijelaskan 

mengenai Estimated Cummulative CTRs Value and Man Hour Summary yang 

harus disiapkan oleh peserta tender dalam bentuk tabel sesuai dengan tata cara 

pengisian yang sudah ditentukan oleh Terlapor I; ----------------------------------------  

30.18 Bahwa Terlapor I memberikan guideline (petunjuk) mengenai cara pengisian 

Estimated Cummulative CTRs Value and Man Hour Summary kepada para peserta 

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

30.19 Bahwa Terlapor I hanya mempersiapkan Hypothetical Man Hour yang 

berbasiskan dokumen tender tahap pertama dari semua peserta tender, untuk 

kemudian diserahkan kepada masing-masing peserta tender. Kemudian pada 

peserta tender harus mengisi unit rate dan rincian pegawai ekspatriat dan nasional; 

30.20 Bahwa yang termasuk dalam Commercial Proposal adalah Estimated 

Cummulative CTRs Value and Man Hour Summary yang telah diisi unit rate 

untuk semua personal sehingga pada akhirnya akan diperoleh total value dari 

keseluruhan biaya; ----------------------------------------------------------------------------  

30.21 Bahwa pembagian ekspatriat dan nasional ditentukan oleh masing-masing peserta 

tender dan tidak ditentukan oleh Terlapor I; ----------------------------------------------  

30.22 Bahwa Hypothetical Man Hour diberikan oleh Terlapor I, namun dalam tahap 

kedua, pengisian komposisi ekspatriat dan nasional diserahkan kembali pada 

masing-masing peserta tender; --------------------------------------------------------------  
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30.23 Bahwa Terlapor I tidak memberikan breakdown terkait pembagian komposisi 

ekspatriat dan nasional pada Pre Bid Meeting tanggal 7 September 2010, karena 

pembagian komposisi tersebut diserahkan kepada masing-masing peserta tender 

untuk dieksekusi pada saat proyek berlangsung; -----------------------------------------  

30.24 Bahwa Terlapor I telah memberikan kualifikasi minimum untuk masing-masing 

Key Personnel pada tahap pertama; --------------------------------------------------------  

30.25 Bahwa nama Key Personnel yang disampaikan Terlapor II dalam Man Hour 

Summary pada tahap pertama sama dengan yang disampaikan pada tahap kedua, 

dimana hanya terdapat perubahan penyebutan posisi dalam beberapa posisi pada 

tahap kedua; ------------------------------------------------------------------------------------  

30.26 Bahwa Key Personnel yang disampaikan oleh Terlapor II merupakan posisi-posisi 

penting yang ditentukan oleh Terlapor II untuk melaksanakan proyek; --------------  

30.27 Bahwa Key Personnel yang dimaksud adalah Lead Engineer atau Senior Engineer 

sebagaimana disebutkan dalam Man Hour Summary; -----------------------------------  

30.28 Bahwa Senior Engineer untuk Shallow Water yang diajukan oleh Terlapor II 

dalam tender ini adalah Sdr. Mohammad Reza Badrin yang merupakan orang 

ekspatriat meskipun dalam eksekusinya sebagai Lead Engineer; ----------------------  

30.29 Bahwa komposisi Man Hour terkait posisi Lead Engineer untuk Shallow Water 

yang diajukan oleh Terlapor II adalah 1.106 jam untuk ekspatriat secara 

keseluruhan; ------------------------------------------------------------------------------------  

30.30 Bahwa Lead Engineer untuk Deep Water yang diajukan oleh Terlapor II dalam 

tender ini adalah Sdr. Arjein Mejer yang merupakan orang ekspatriat; ---------------  

30.31 Bahwa komposisi Man Hour terkait posisi Lead Engineer untuk Deep Water yang 

diajukan oleh Terlapor II adalah 1.106 jam untuk ekspatriat secara keseluruhan; ---  

30.32 Bahwa perbedaan penyebutan atau istilah Key Personnel pada tahapan pertama 

atau teknis yaitu Senior Engineer dengan penyebutan pada tahap kedua atau 

komersial yaitu Lead Engineer adalah dalam pengertian dari Key Personnel itu 

sendiri yang merupakan orang-orang yang akan melakukan eksekusi proyek 

terkait, oleh karena itu pada dasarnya kedua istilah tersebut menjelaskan posisi 

yang sama, hanya berbeda dalam penyebutan dan/atau istilah saja; -------------------  

30.33 Bahwa telah dilakukan diskusi dan klarifikasi antara pihak Terlapor II dengan 

pihak Terlapor I mengenai perbedaan penyebutan dan/atau istilah Key Personnel 

pada tahap pertama dan tahap kedua, dimana baik pihak Terlapor II maupun pihak 

Terlapor I telah memiliki pengertian yang sama terkait maksud dari perbedaan 

penyebutan dan/atau istilah tersebut; -------------------------------------------------------  

30.34 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta mengetahui Terlapor II menjadi pemenang tender 

setelah menerima faksimili dari pihak Terlapor I pada bulan November 2010; -----  
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30.35 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu bergabung dalam Business Development Team di 

Terlapor II sejak bulan November 2010; --------------------------------------------------  

30.36 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta tidak lagi bergabung dalam Business Development 

Team dan pindah ke departemen lain sejak bulan Desember 2010, sehingga 

setelah itu, Sdr. Rajnish Gupta tidak terlibat dengan perkembangan Tender Export 

Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company tersebut; 

30.37 Bahwa Sdr. Gangrash Shantanu masih tergabung dalam Business Development 

Team sampai dengan saat ini; ---------------------------------------------------------------  

30.38 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu pernah bertanya perihal Tender Export Pipeline 

FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company kepada Sdr. 

Rajnish Gupta sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu; -------------------------   

30.39 Bahwa secara teknis, Sdr. Rajnish Gupta adalah sebagai leader dalam proses 

Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia 

Company ini, namun secara formalitas Sdr. Rajnish Gupta merupakan anak buah 

dari Sdr. Matthew Spalding yang merupakan penanggungjawab proyek ini; --------  

30.40 Bahwa terdapat 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang yang tergabung 

dalam Business Development Team dan hampir seluruhnya terlibat dalam Tender 

Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company 

tersebut, namun tidak semua dari 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang 

yang tergabung dalam Business Development Team tersebut berhak mewakili 

Terlapor II dalam proses tender; ------------------------------------------------------------  

30.41 Bahwa tidak ada batasan bagi setiap orang yang mewakili Terlapor II dalam 

proses tender, namun untuk single point contract adalah Sdr. Matthew Spalding; 

30.42 Bahwa Sdr. Gangras Shantanu merupakan pengganti dari Sdr. Matthew Spalding 

dalam Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron 

Company Indonesia; --------------------------------------------------------------------------  

30.43 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta menyatakan benar mengenal Sdri. Sheilawaty Anom 

yang merupakan bagian dari Business Development Team, dan bahkan Sdr. 

Rajnish Gupta pernah menugaskan Sdri. Sheilawaty Anom pada Tender Export 

Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company tersebut; 

30.44 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta membenarkan keterlibatan Sdri. Sheilawaty Anom 

secara langsung dalam Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di 

Chevron Indonesia Company tersebut;-----------------------------------------------------  

30.45 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta menjelaskan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh 

Terlapor II dalam Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di 

Chevron Indonesia Company tersebut diawali dengan pihak Terlapor I yang ingin 

mengembangkan proyek bagian laut dalam di Indonesia, dimana terdapat 2 (dua) 
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blok yaitu Blok Gendalo dan Blok Gehem. Kemudian Terlapor I akan 

menempatkan production unit dalam setiap blok tersebut yang akhirnya  untuk 

pekerjaan FEED Pipeline-nya sebagai media untuk memindahkan minyak dan gas 

ke daratan akan diserahkan kepada Terlapor II. Oleh karena itu scope of work 

tender ini adalah engineering design dari pipeline tersebut; ----------------------------  

30.46 Bahwa Terlapor II tidak pernah mengikuti tender sejenis, namun pada saat Tender 

Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company 

berlangsung, terdapat 4 (empat) tender dalam waktu bersamaan; ---------------------  

30.47 Bahwa Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron 

Indonesia Company ini merupakan pengalaman tender pertama Terlapor II dengan 

Terlapor I; --------------------------------------------------------------------------------------  

30.48 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran Terlapor II untuk Tender Export 

Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company adalah 

Sdr. Rajnish Gupta dengan dibantu oleh 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang 

staf lainnya untuk kemudian hasil pekerjaannya akan diperiksa oleh Sdr. Matthew 

Spalding; ----------------------------------------------------------------------------------------  

30.49 Bahwa pada tahap pertama, pihak Terlapor II telah menyerahkan jumlah Man 

Hour; --------------------------------------------------------------------------------------------  

30.50 Bahwa jumlah Man Hour yang diserahkan oleh Terlapor II pada tahap pertama 

berubah pada tahap kedua (dokumen komersial), karena berdasarkan seluruh 

dokumen yang diserahkan peserta tender pada tahap pertama, Terlapor I 

mempersiapkan Hypothetical Man Hour Model, sehingga pada tahap kedua setiap 

peserta tender hanya tinggal mengisi unit rate karena Man Hour-nya sudah 

ditentukan oleh Terlapor I; -------------------------------------------------------------------  

30.51 Bahwa Terlapor II tidak melakukan perubahan jumlah Man Hour sesuai dengan 

yang diajukan pada tahap pertama, namun pada tahap kedua, Terlapor I 

melakukan perubahan jumlah Man Hour dalam Hypothetical Man Hour-nya; -----  

30.52 Bahwa menurut Terlapor II, nilai tender pada tahap kedua menjadi lebih besar 

dibandingkan nilai tender pada tahap pertama karena adanya perubahan jumlah 

Man Hour dimana pada tahap pertama sebesar 36.910 (tiga puluh enam ribu 

sembilan ratus sepuluh) menjadi sebesar 42.668 (empat puluh dua ribu enam ratus 

enam puluh delapan) pada tahap kedua; ---------------------------------------------------  

30.53 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta tidak dapat menentukan tingkat kemahalan nilai tender 

antara tahap pertama dengan tahap kedua yang diakibatkan oleh adanya perbedaan 

jumlah nilai Man Hour tersebut; ------------------------------------------------------------  
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30.54 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta menegaskan benar total Man Hour untuk posisi Sdr. 

Mohammad Reza Badrin sebagai Senior Engineer untuk Shallow Water di 

dokumen komersial adalah sebesar 1.106 jam; -------------------------------------------  

30.55 Bahwa terdapat perbedaan data yang dimiliki antara Sdr. Rajnish Gupta dengan 

data yang dimiliki oleh Investigator mengenai total Man Hour untuk posisi Sdr. 

Mohammad Reza Badrin sebagai Senior Engineer untuk Shallow Water dimana 

pada data yang dimiliki oleh Sdr. Rajnish Gupta tercatat sebesar 1.106 jam 

sedangkan pada data yang dimiliki oleh Investigator tercatat sebesar 1.280 jam; 

30.56 Bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pendistribusian Man Hour untuk ekspatriat 

dan nasional pada tahap pertama karena hanya melampirkan daftar Key Personnel; 

30.57 Bahwa Terlapor II hanya menyerahkan daftar Key Personnel pada tahap pertama 

untuk kemudian menyerahkan unit rate dan daftar posisi (yang sudah ditentukan 

oleh Terlapor I) pada tahap kedua dalam dokumen komersialnya; --------------------  

30.58 Bahwa pengumuman hasil tender pada tahap pertama dilakukan pada tanggal 30 

Agustus 2010; ----------------------------------------------------------------------------------  

30.59 Bahwa setelah pengumuman hasil tender pada tahap pertama tanggal 30 Agustus 

2010, maka dilanjutkan dengan dilakukannya Pre Bid Meeting pada tanggal 7 

September 2010; -------------------------------------------------------------------------------  

30.60 Bahwa pada Pre Bid Meeting tanggal 7 September 2010 tersebut sudah mulai 

dilakukan pembahasan mengenai Hypothetical Man Hour; ----------------------------  

30.61 Bahwa tidak terdapat kesepakatan komitmen mengenai jumlah Key Personnel list 

yang ditetapkan dalam CTRs; ---------------------------------------------------------------  

30.62 Bahwa apa yang sudah diserahkan pada tahap pertama harus konsisten dengan 

yang diberikan pada tahap kedua dalam hubungannya antara nama Key Personnel 

yang diajukan pada tahap pertama dengan pengisian unit rate pada tahap kedua; 

30.63 Bahwa nama personnel yang diajukan pada tahap pertama harus digunakan 

kembali pada tahap kedua; -------------------------------------------------------------------  

30.64 Bahwa dasar yang mengatur mengenai konsistensi sebagaimana diuraikan di atas 

telah diatur dalam Instruction to Bid (ITB) tahap pertama yang juga merupakan 

bagian dari PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009; -----------------------------------------------  

30.65 Bahwa Terlapor I telah memberikan kriteria atau minimum kualifikasi untuk 

masing-masing posisi Key Personnel;------------------------------------------------------  

30.66 Bahwa kriteria atau minimum kualifikasi yang diberikan oleh Terlapor I tersebut 

tidak termasuk minimum working hour untuk setiap Key Personnel yang ada, oleh 

karena itu dapat disimpulkan tidak terdapat batasan mengenai waktu jam kerja 

untuk masing-masing Key Personnel; ------------------------------------------------------  
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30.67 Bahwa terdapat perbedaan posisi Sdr. Mohammad Reza Badrin yang tercatat 

sebagai Senior Engineer pada dokumen tender tahap pertama yang kemudian 

berubah menjadi Lead Engineer pada dokumen komersial tahap kedua, yang 

kemudian diklarifikasi oleh Sdr. Rajnish Gupta bahwa pernah dilakukan forum 

klarifikasi antara Terlapor II dengan Terlapor I yang menyatakan bahwa telah ada 

kesamaan pemahaman terkait penyebutan istilah kedua posisi tersebut; -------------  

30.68 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta tidak mengenal nama-nama yang diajukan dalam Key 

Personnel Terlapor II; ------------------------------------------------------------------------  

30.69 Bahwa Terlapor II menyatakan Sdr. Toga Panjaitan merupakan orang ekspatriat; 

30.70 Bahwa Sdr. Matthew Spalding masih menjadi atasan Sdr. Rajnish Gupta dalam 

rentang waktu bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 tersebut, 

karena Sdr. Rajnish Gupta bergabung dalam Business Development Team pada 

bulan Maret 2010, sedangkan Sdr. Matthew Spalding tidak bergabung lagi dalam 

Business Development Team sejak bulan Oktober 2010. Posisi Sdr. Matthew 

Spalding akhirnya digantikan oleh Sdr. Gangras Shantanu sejak bulan November 

2010 dimana proses Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di 

Chevron Indonesia Company telah selesai; -----------------------------------------------  

30.71 Bahwa berdasarkan notulensi rapat kualifikasi, hampir semua peserta tender 

diwakili oleh 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang pada rapat kualifikasi tanggal 7 

April 2010; -------------------------------------------------------------------------------------  

30.72 Bahwa setiap peserta tender hanya diminta untuk mencantumkan satu nama untuk 

contact person perusahaan dalam pembuatan minutes of pre bid meeting; -----------  

30.73 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta sendiri yang mewakili Terlapor II dalam minutes of 

meeting tanggal 7 September 2010; --------------------------------------------------------  

30.74 Bahwa tidak terdapat unit rate atau nilai nominal yang dimasukkan pada tahap 

pertama, melainkan hanya memasukkan jumlah Man Hour-nya saja; ----------------  

30.75 Bahwa Terlapor II tidak menerima CTRs yang sudah terisi bagian Man Hour-nya 

pada saat Pre Bid Meeting tanggal 7 April 2010;-----------------------------------------  

30.76 Bahwa Man Hour Summary yang diterima oleh Terlapor II belum terisi distribusi 

ekspatriat dan nasionalnya; ------------------------------------------------------------------  

31. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII yaitu Sdr. Bambang 

Widyastomo, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti pemeriksaan A72, A72, A76, A77, B16); ----------------------------------  

31.1 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo pernah bekerja di PT Worley Parsons 

Indonesia pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 dan 

menempati posisi sebagai Human Resources Manager yang bertanggung jawab 
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dengan segala hal yang antara lain berkaitan dengan recruitment karyawan PT 

Worley Parsons Indonesia dan lain sebagainya; ------------------------------------------  

31.2 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo pernah hadir dalam pemeriksaan Tim 

Penyelidikan KPPU mewakili Sdr. Gangras Shantanu yang berhalangan hadir; ----  

31.3 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo ditunjuk oleh atasan mewakili Sdr. Gangras 

Shantanu yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan Tim Penyelidikan KPPU 

karena Sdr. Bambang Widyastomo merupakan salah satu pejabat yang cukup 

senior yang pada saat itu berada di kantor; ------------------------------------------------  

31.4 Bahwa atas penugasan atasan, Sdr. Bambang Widyastomo didampingi oleh Sdri. 

Sheilawaty Anom dalam menghadiri pemeriksaan Tim Penyelidikan KPPU karena 

Sdr. Bambang Widyastomo tidak mengetahui secara detail mengenai pokok 

permasalahan maupun aspek bisnis perusahaan terkait tender terkait; ----------------  

31.5 Bahwa Tim Penyelidikan KPPU hanya menanyakan gambaran secara garis besar 

mengenai proses dan prosedur yang terjadi pada Tender Export Pipeline FEED 

Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company, tanpa ada pembahasan 

khusus mengenai kasusnya; ------------------------------------------------------------------  

31.6 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo menyatakan Tender Export Pipeline FEED 

Contract (No. C732791) di Chevron Indonesia Company terjadi jauh sebelum Sdr. 

Gangras Shantanu menjabat sebagai Business Development Manager, namun 

mengingat posisinya sebagai Business Development Manager sehingga Sdr. 

Gangras Shantanu dimungkinkan sedikit banyak mengetahui mengenai teknis 

pelaksanaan Tender Export Pipeline FEED Contract (No. C732791) di Chevron 

Indonesia Company; --------------------------------------------------------------------------  

31.7 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo menyatakan Sdr. Gangras Shantanu sudah 

menjabat sebagai Business Development Manager jauh sebelum Sdr. Bambang 

Widyastomo bergabung di PT Worley Parsons Indonesia yaitu sebelum bulan 

November 2011;--------------------------------------------------------------------------- 

31.8 Bahwa sepengetahuan Sdr. Bambang Widyastomo, Sdr. Gangras Shantanu masih 

menjabat sebagai Business Development Manager pada saat Sdr. Bambang 

Widyastomo resign dari PT Worley Parsons Indonesia pada bulan Agustus 2012; 

31.9 Bahwa Business Development Manager bertanggungjawab dalam pencarian 

peluang bisnis bagi perusahaan, memproses segala hal yang diperlukan dalam 

keikutsertaan perusahaan dalam suatu tender, sampai dengan penugasan klien 

kepada PT Worley Parsons Indonesia setelah ditetapkan sebagai pemenang tender; 

31.10 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo tidak mengenal Sdr. Matt Spalding; -------------  

31.11 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo familiar dengan nama Sdr. Rajnish Gupta 

yang merupakan engineer di PT Worley Parsons Indonesia namun sudah resign 
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dari PT Worley Parsons Indonesia sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan 

sebelum Sdr. Bambang Widyastomo resign dari PT Worley Parsons Indonesia 

pada bulan Agustus 2012; --------------------------------------------------------------------  

31.12 Bahwa dari sekian banyak pegawai PT Worley Parsons Indonesia yang berjumlah 

sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) orang, Sdr. Bambang Widyastomo dapat 

mengenali Sdr. Rajnish Gupta karena Sdr. Bambang Widyastomo berada dalam 1 

(satu) level dan sering melakukan meeting bersama dengan yang bersangkutan; ---  

31.13 Bahwa sepengetahuan Sdr. Bambang Widyastomo, Sdri. Sheilawaty Anom sudah 

tidak bekerja lagi di PT Worley Parsons Indonesia pada saat Sdr. Bambang 

Widyastomo resign dari PT Worley Parsons Indonesia pada bulan Agustus 2012; -  

31.14 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo tidak mengetahui keberadaan Sdri. Sheilawaty 

Anom saat ini; ---------------------------------------------------------------------------------  

31.15 Bahwa Sdr. Bambang Widyastomo menyampaikan ketidaktahuannya mengenai 

substansi dan teknis mengenai proses Tender Export Pipeline FEED Contract 

(No. C732791) di Chevron Indonesia Company karena Sdr. Bambang 

Widyastomo  tidak pernah terlibat secara langsung serta tidak penah menerima 

maupun mempelajari materi tender terkait; -----------------------------------------------   

32. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Chevron Indonesia Company), 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti 

pemeriksaan A89, A55, B20); -----------------------------------------------------------------------  

32.1 Bahwa Terlapor I juga menjelaskan, adanya pengadaan tersebut adalah pekerjaan 

export pipeline untuk deep water yang belum pernah dikerjakan sebelumnya di 

Indonesia, oleh karena itu Terlapor I melakukan proses tender dalam 2 (dua) tahap 

sehingga memungkinkan terjadinya klarifikasi teknis dengan peserta tender dalam 

proses evaluasi teknis; ------------------------------------------------------------------------  

32.2 Bahwa Terlapor I membantah telah melakukan diskriminasi dan memberikan 

fasilitas khusus kepada peserta tender tertentu dengan memberikan CTR yang 

telah terisi; --------------------------------------------------------------------------------------  

32.3 Bahwa Terlapor I memberikan form CTR kosong yang akan diisi oleh peserta 

tender dengan lingkup kerja untuk masing-masing CTR dan perkiraan personil dan 

man hour yang dibutuhkan untuk menyelesaikan CTR tersebut. Berdasarkan CTR 

yang telah diisi oleh peserta tender tersebut, Terlapor I melakukan klarifikasi 

sehingga pada akhirnya Terlapor I dapat menentukan man hour hypothetical yang 

beralasan atau pantas. Oleh karena itu, Terlapor I justru menginginkan peserta 

tender untuk memberikan pemahaman peserta tender itu sendiri mengenai lingkup 

dan man hour yang dibutuhkan masing-masing CTR (bukan sebaliknya); -----------  
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32.4 Bahwa Terlapor I membagikan form CTR dalam keadaan kosong kepada seluruh 

peserta tender untuk diisi dengan lingkup kerja dan jumlah man hour yang 

dibutuhkan; -------------------------------------------------------------------------------------  

32.5 Bahwa Terlapor I menjelaskan mengenai tahap teknis yang terdiri dari 2 (dua) 

tahap. Pada bagian pertama, Terlapor I mengevaluasi persyaratan minimum untuk 

menentukan peserta tender yang lulus atau tidak lulus teknis. Pada bagian kedua, 

Terlapor I melakukan klarifikasi dari rencana kerja peserta tender, termasuk di 

dalamnya lingkup dan man hour CTR. Oleh karena itu, informasi dalam CTR tidak 

digunakan untuk meluluskan atau tidak meluluskan, namun untuk memastikan  

keselarasan pemahaman dari lingkup kerja dan memastikan hypothetical man hour 

yang dikeluarkan oleh Terlapor I cukup beralasan. Hal tersebut dijelaskan dalam 

rapat penjelasan teknis dan disebutkan dalam dokumen IKPP. Evaluasi komersial 

tidak terlepas dari evaluasi teknis, karena teknis dan komersial saling terkait. Oleh 

karena itu, penawaran komersial harus konsisten dengan penawaran teknis dan 

Terlapor I meminta peserta tender untuk membuat komitmen tersebut sebelum 

dilakukan tender komersial; -----------------------------------------------------------------  

32.6 Bahwa proses tender dimulai dengan adanya pengumuman di koran, kemudian 

pendaftaran dan dilakukan prakualifikasi. Selanjutnya, para peserta tender 

memasukkan dokumen prakualifikasi, dan bagi peserta tender yang lulus 

prakualifikasi maka akan diundang untuk memasukkan dokumen teknis untuk 

kemudian akan dibagikan dokumen tender dan dilakukan rapat penjelasan dimana 

dokumen teknis tersebut akan dievaluasi dan dilakukan klarifikasi proposal, dan 

kemudian diumumkan siapa yang lulus evaluasi teknis untuk bisa memasukkan 

dokumen komersial; --------------------------------------------------------------------------  

32.7 Bahwa evaluasi teknis terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu persyaratan minimum 

kualifikasi peserta tender dan rencana kerja termasuk ruang lingkup kerja dan 

perkiraan jumlah man hour. Dari evaluasi persyaratan minimum tersebut akan 

diputuskan perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan minimum 

kualifikasi tersebut. Bagian pertama adalah yang akan menentukan lulus tidaknya 

evaluasi teknis antara lain terkait dengan rencana kerja, rencana subkontrak, dan 

chart organisasi yang akan digunakan. Dimana batasan score untuk kelulusan 

persyaratan minimum teknis adalah 70 % agar dapat lolos ke tahap selanjutnya; 

32.8 Bahwa proses tender mengacu kepada pada PTK 007 Tahun 2009 dan dituangkan 

ke dalam IKPP, dimana proses tendernya sama namun beberapa materi IKPP 

biasanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan proyek/tender; ----------------------  

32.9 Bahwa ketentuan yang berlaku dalam ITB/IKPP adalah ketentuan yg terakhir. 

Karena selama proses tender, terjadi beberapa kali proses klarifikasi dengan 



        
 

halaman 58 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

peserta yang kemudian menghasilkan beberapa perubahan, maka mau tidak mau 

akan terjadi perubahan dalam ITB/IKPP sebelum pemasukan penawaran 

(Diijinkan oleh PTK 007 Rev 1). Jika terdapat perubahan pada saat klarifikasi 

maka perubahan dalam klarifikasi itu yang digunakan sebagai acuan; ----------------  

32.10 Bahwa evaluasi komersial terdiri dari administrasi dan persyaratan- persyaratan 

umum yang mencakup harga, surat pernyataan (bid letter), jaminan penawaran 

serta perlu dilihat konsistensi antara dokumen komersial itu sendiri dengan 

dokumen teknis yang telah diserahkan oleh peserta tender sebelumnya; -------------  

32.11 Bahwa CTR merupakan kependekan dari Cost Time Resources yaitu alat yg 

digunakan untuk menjelaskan lingkup kerja dan man hour. Jadi, untuk lingkup 

kontrak tersebut, Terlapor I membagi menjadi beberapa CTR (kurang lebih 20 

CTR). Untuk masing-masing CTR, peserta tender diminta untuk memasukkan 

lingkup kerja dan perkiraan man hour. Dokumen CTR ini akan dibahas dengan 

peserta tender dalam evaluasi teknis untuk memastikan pemahaman yang sama. 

Hypothetical Man Hour adalah perkiraan man hour yang ditetapkan oleh Terlapor 

I sebelum memasuki tahap komersial. Hypothetical Man Hour ditetapkan untuk 

memberikan basis penawaran yang sama karena peserta tender hanya 

berkompetisi dalam unit rate; ---------------------------------------------------------------  

32.12 Bahwa Hypothetical Man Hour diperlukan agar basis peserta tender dalam 

mengajukan penawaran komersial didasarkan pada jumlah Hypothetical Man 

Hour yang sama, sehingga peserta akan berkompetisi dalam mengajukan harga 

unit rate untuk setiap posisinya; ------------------------------------------------------------  

32.13 Bahwa pada dasarnya jumlah man hour yang diajukan peserta tender pada saat 

tahapan teknis adalah untuk mengetahui pemahaman dan perkiraan peserta tender 

untuk mengerjakan pekerjaan ini serta apa yang mereka butuhkan, yang dapat 

dilihat dari jumlah man hour yang diajukan. Jumlah man hour tersebut akan 

digunakan sebagai masukan bagi Terlapor I dalam membuat Hypothetical Man 

Hour pada saat tahap komersial, sehingga akan didapatkan basis Hypothetical 

Man Hour yang sama dalam penawaran bagi semua peserta tender; ------------------  

32.14 Bahwa Hypothetical Man Hour yang akan disampaikan dalam tahap komersial 

sudah diatur dalam IKPP; --------------------------------------------------------------------  

32.15 Bahwa penawaran komersial merupakan kelanjutan dari penawaran teknis, oleh 

karena itu kedua tahapan tersebut merupakan 2 (dua) tahapan yang tidak dapat 

dipisahkan sehingga ketidak-konsisten-an peserta tender dalam kedua jenis 

penawaran tersebut dapat berakibat diskualifikasi, karena basis penawaran peserta 

tender telah berubah. Pada dasarnya Terlapor I telah memberikan keleluasaan bagi 

para peserta tender untuk menentukan komposisi ekspatriat dan nasional pada 
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masing-masing Key Personnel. Namun setelah evaluasi teknis selesai dilakukan, 

maka peserta tender akan menyerahkan komitmen teknis, dimana antara lain berisi 

daftar Key Personnel yang harus konsisten dan sama antara yang diajukan dalam 

tahap komersial dengan yang telah diikat dalam komitmen teknis; -------------------  

32.16 Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan komposisi ekspatriat dan nasional. 

Tabel Man Hour yang dibagikan hanya memuat Man Hour total untuk masing-

masing posisi. Peserta tenderlah yang harus mengisi Man Hour ekspatriat dan 

nasional sesuai dengan rencana kerja mereka; --------------------------------------------  

32.17 Bahwa metode penilaian mengenai pembagian komposisi ekspatriat dan nasional 

tersebut dijelaskan dalam IKPP namun tidak secara eksplisit; -------------------------  

32.18 Bahwa dalam ITB terdapat bab mengenai kepatuhan dimana peserta tender harus 

memenuhi semua ketentuan dokumen pengadaan. Komitmen Key Personnel 

adalah bagian dari dokumen pengadaan yang harus dipatuhi oleh peserta tender. 

Perubahan komposisi ekspatriat dan nasional merupakan pelanggaran dari 

komitmen. Selain itu, dalam ITB terdapat pasal perubahan penawaran. Perubahan 

setelah pemasukan penawaran dan perubahan dalam komposisi ekspatriat dalam 

dokumen komersial jelas tidak diperbolehkan; -------------------------------------------  

32.19 Bahwa Terlapor I diperbolehkan melakukan perubahan menurut PTK 007 Tahun 

2009, selama tidak dilakukan setelah penyerahan dokumen penawaran oleh 

peserta tender. Proses perubahan dapat saja dilakukan, tetapi Terlapor I harus 

memastikan perubahan tersebut masih dalam lingkup persetujuan yang telah 

diberikan oleh BP Migas, jadi Terlapor I tidak dapat melakukan perubahan 

seenaknya. Selain itu, semua perubahan yang dilakukan (apabila ada) selalu 

dikomunikasikan kepada seluruh peserta tender; -----------------------------------------  

32.20 Bahwa evaluasi sudah menjadi bagian dari proses persetujuan awal rencana 

pengadaan dengan BP Migas dan Terlapor I tidak melakukan perubahan dari 

sistem evaluasi; --------------------------------------------------------------------------------  

32.21 Bahwa tidak terdapat perubahan dalam metoda evaluasi komersial. Pada saat 

tahap teknis peserta tender sudah mengajukan Man Hour,  yang mana jumlah Man 

Hour tersebut setelah diklarifikasi dan kemudian ditetapkan oleh Terlapor I harus 

secara konsisten digunakan di dalam dokumen tahap komersial, sehingga ketika 

ditemukan adanya perbedaan distribusi jumlah Man Hour antara tahap teknis dan 

tahap komersial dapat dinilai peserta tender tersebut melanggar apa yang sudah 

dibuat sendiri oleh peserta tender, sementara tahap teknis dan tahap komersial 

merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan; ------------------------------------  
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32.22 Bahwa peserta tender mengetahui metode penilaian dimana Terlapor I akan 

membandingkan Man Hour yang diajukan dalam tahap teknis dan Man Hour yang 

diajukan dalam tahap komersial; ------------------------------------------------------------  

32.23 Bahwa IKPP diberikan kepada para peserta sejak awal proses tender, kemudian 

sebelum dilakukan tahap teknis maupun tahap komersial, panitia mengadakan 

rapat penjelasan sehingga pada prinsipnya secara umum peserta tender 

mengetahui metode penilaian; ---------------------------------------------------------------  

32.24 Bahwa posisi-posisi Key Personnel tersebut sudah ditentukan oleh Terlapor I di 

awal; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

32.25 Bahwa Terlapor I membenarkan sebagaimana disampaikan dalam LDP pada 

evaluasi komersial PT Wood Group Indonesia, dijelaskan bahwa untuk komposisi 

jabatan Project Manager ekspatriat 640 dan nasional 640 atas nama Peter Lenz, 

kesimpulan Terlapor I tidak konsisten karena dalam dokumen teknis 

mencantumkan ekspatriat. Kemudian untuk komposisi jabatan Lead Flow 

Assurance Engineer ekspatriat 334 dan nasional 458 atas nama Rajeevan 

Jehanatan dinyatakan tidak konsisten karena dalam dokumen teknis hanya 

mencantumkan nama ekspatriat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

penawarannya tidak konsisten karena dalam penawaran teknis untuk posisi 

tersebut yang ditawarkan ekspatriat. PT Wood Group Indonesia tidak pernah 

menawarkan nasional untuk posisi tersebut; ----------------------------------------------  

32.26 Bahwa adanya dugaan sebagaimana disampaikan dalam LDP pada evaluasi 

komersial Terlapor II, dijelaskan bahwa untuk komposisi jabatan Senior Water 

Engineer ekspatriat 350 dan nasional 930 atas nama Mohd. Reza Barzein, 

kesimpulan Terlapor I tidak konsisten karena hanya mencantumkan nama 

ekspatriat padahal alokasi terbesar man hour adalah nasional. Kemudian untuk 

komposisi jabatan Senior Deepwater Pipeline Engineer ekspatriat 350 dan 

nasional 950 atas nama Arjen Maijer dinyatakan tidak konsisten karena hanya 

mencantumkan nama ekspatriat padahal alokasi terbesar man hour adalah 

nasional, Terlapor I mengakui terjadinya kesalahan (typo) sehingga posisi yang 

tercantum dalam daftar Key Personnel tidak sama dengan tabel Man Hour. 

Seharusnya yang tertulis dalam daftar Key Personnel adalah Lead Engineer 

Pipeline (bukan Senior Engineer Pipeline). Hal ini dipahami oleh para peserta 

tender, dimana dalam organisasinya disebutkan Senior Engineer Pipeline melapor 

kepada Manager. Dengan penjelasan tersebut, secara esensi Terlapor II masih 

konsisten karena semua Man Hour Lead Engineer Pipeline-nya adalah ekspatriat;  

32.27 Bahwa Terlapor I menegaskan pada dasarnya Key Personnel merupakan orang 

yang dianggap paling penting dalam menyelesaikan proyek. Dalam tabel Key 
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Personnel, khusus untuk pipeline disebut sebagai Senior Engineer, pemahaman 

ini juga dimengerti oleh peserta tender dengan kenyataan bahwa posisi senior 

tersebut melapor kepada Manager (posisi tertinggi dibawah Manager) dan Man 

Hour yang digunakan untuk posisi tertinggi dalam tabel Man Hour mengacu pada 

Key Personnel Senior Engineer Pipeline, di dalam tabel Key Personnel; ------------  

32.28 Bahwa penjelasan Terlapor I mengenai adanya perbedaan antara penyebutan 

istilah antara Lead Enginner dan Senior Enginner dalam hal posisi Pipeline 

Engineer adalah pada dasarnya posisi Lead Engineer dan Senior Engineer hanya 

perbedaan istilah penyebutan saja karena yang dimaksud Terlapor I adalah Lead 

Engineer, dimana yang dinilai oleh Terlapor I hanya untuk posisi Lead Engineer 

saja sebagai orang yang dianggap penting (posisi Key Personnel) dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehingga Terlapor I hanya akan meminta nama dan 

curriculum vitae kepada para peserta tender untuk posisi Lead Engineer. 

Sebagaimana ketidak-konsisten-an yang terdapat dalam penilaian dokumen PT 

Wood Group Indonesia adalah pada saat tahap teknis, PT Wood Group Indonesia 

menyampaikan hanya ada 1 (satu) orang ekspatriat untuk posisi Project Manager 

dan Lead Engineer namun pada saat tahap komersial terdapat perubahan 

komposisi dimana pada posisi Project Manajer yang awalnya 1280 untuk 

ekspatriat menjadi dipecah 640 : 640 untuk ekspatriat dan nasional. Sehingga 

menjadi pertanyaan Terlapor I adalah 640 untuk nasional itu akan dikerjakan oleh 

siapa, karena telah terjadi perubahan komposisi dari komitmen teknis PT Wood 

Group Indonesia sendiri yang untuk ekspatriat awalnya satu orang ekspatriat 

dengan Man Hour 1280; ---------------------------------------------------------------------  

32.29 Bahwa Terlapor I membenarkan untuk 2 (dua) penyebutan istilah Senior Engineer 

dengan Senior Water Engineer untuk Shallow Water dan Senior Pipeline Engineer 

untuk Deepwater Engineer yang terdapat dalam dokumen Terlapor II adalah Lead 

Engineer, yang mana hal tersebut terlihat dalam chart organisasi dimana posisi 

Senior Engineer tersebut ada langsung di bawah Manager sehingga menurut 

pemahaman Senior Engineer tersebut merupakan posisi yang dianggap penting 

dalam penyelesaian suatu proyek dalam hal ini adalah Lead Engineer 

sebagaimana dimaksud oleh Terlapor I; ---------------------------------------------------  

32.30 Bahwa kesalahan typo sebagaimana dijelaskan di atas diketahui pada saat sebelum 

tahap komersial, dalam hal ini adalah pada saat klarifikasi di tahap teknis; ----------  

32.31 Bahwa kesalahan typo yang dilakukan oleh Terlapor I yang telah disadari saat 

klarifikasi di tahap teknis dalam hal daftar Key Personnel yang menggunakan 

istilah Senior Engineer merupakan bagian penawaran teknis, jadi tidak dapat 

diubah. Terlapor I hanya mengklarifikasi bahwa posisi Lead Engineer untuk 
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pipeline dalam tabel Man Hour yang dimaksudkan adalah Senior Engineer 

Pipeline dalam tabel Key Personnel.; ------------------------------------------------------  

32.32 Bahwa peserta tender mengetahui adanya kesalahan typo Terlapor I terkait 

penyebutan istilah lead engineer menjadi senior engineer tersebut; ------------------  

32.33 Bahwa Terlapor I memahami bahwa yang dimaksud oleh peserta tender sebagai 

Senior Engineer itu adalah Lead Engineer jika yang tertulis dalam dokumen 

adalah Senior Engineer adalah dengan melihat dari chart organisasi yang 

diberikan oleh peserta tender dimana yang dimaksud dengan posisi Lead Engineer 

sebagai orang yang dianggap paling penting (Key Personnel) dalam penyelesaian 

proyek adalah yang berada langsung di bawah Manager sehingga meskipun 

tertulis sebagai Senior Engineer namun Terlapor I dapat memahami bahwa yang 

dimaksud adalah Lead Engineer, yang juga dapat dilihat nilai unit ratenya adalah 

yang paling mahal; ----------------------------------------------------------------------------  

32.34 Bahwa penyusunan OE dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan 

Hypothetical Man Hour. Pembentukan Hypothetical Man Hour adalah 

berdasarkan estimasi dari Terlapor I yang kemudian divalidasi dengan perkiraan 

dari peserta tender setelah dilakukan klarifikasi teknis. Setelah Hypothetical Man 

Hour ditetapkan, Terlapor I menggunakan data unit rate dari tender sejenis yang 

berlangsung dalam waktu berdekatan sehingga didapatkan OE; -----------------------  

32.35 Bahwa dasar Terlapor I memisahkan komposisi ekspatriat dan nasional diperoleh 

melalui analisa Terlapor I sendiri, dimana setelah ada jumlah man hour yang 

diperoleh dari masukan dari para peserta tender dalam tahap klarifikasi, untuk 

kemudian dibuat Hypothetical Man Hour-nya maka tinggal menentukan unit rate; 

32.36 Bahwa pembagian komposisi ekspatriat dan nasional tersebut disusun berdasarkan 

pengalaman-pengalaman Terlapor I dalam tender sebelumnya, karena terdapat 

posisi-posisi yang hanya bisa dilakukan oleh ekspatriat karena memang belum 

tersedia sumber daya (orang nasional) yang mampu memenuhi kualifikasi yang 

dibutuhkan. Tetapi kami tidak mensyaratkan posisi harus diisi oleh ekspatriat. 

Pasar sendiri yang menunjukkan untuk posisi-posisi lead kebanyakan hanya dapat 

dipenuhi oleh ekspatriat. Dalam menentukan OE, Panitia Tender tidak harus 

membuat perincian detail. Tetapi hal tersebut diperlukan agar nilai OE cukup 

akurat. Karena berdasarkan aturan PTK 007 Tahun 2009, jika harga terendah, 

setelah negosiasi, masih lebih dari 10 % nilai OE maka tender dinyatakan gagal; 

32.37 Bahwa Hypothetical Man Hour diperoleh dengan melihat satu per satu CTR 

(kurang lebih terdapat 20 CTR) dari seluruh peserta tender sampai Terlapor I 

memperoleh angka yang reasonable sedangkan untuk unit rate-nya akan 
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mengikuti harga di pasar sesuai dengan yang akan diajukan oleh masing-masing 

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

32.38 Bahwa dalam PTK 007 Tahun 2009 tidak diatur mengenai pembagian komposisi 

ekspatriat dan nasional, namun hanya ada ketentuan mengenai local content, yang 

untuk tender ini adalah sebesar 35%; -------------------------------------------------------  

32.39 Bahwa sepengetahuan Terlapor I untuk posisi Key Personnel (dalam hal ini untuk 

posisi untuk Lead Engineer) di Indonesia belum ada namun jika untuk posisi 

engineer sudah ada, apalagi tender ini merupakan tender pipeline pertama yg 

dilakukan di Indonesia, untuk laut dalam dengan kedalaman hingga 2.000 meter. 

Pada dasarnya Terlapor I tidak mempermasalahkan mengenai pembagian 

komposisi ekspatriat dan nasional tersebut karena komposisi tersebut merupakan 

pilihan masing-masing perusahaan peserta tender sesuai dengan kemampuan yang 

ada; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

32.40 Bahwa Terlapor I menetapkan Hypothetical Man Hour setelah klarifikasi teknis 

dimana terdapat komitmen teknis yg harus ditandatangani dan diberikan oleh 

peserta tender yang lulus tahapan teknis sebelum peserta tender mengikuti tahap 

komersial,; --------------------------------------------------------------------------------------  

32.41 Bahwa dalam komitmen teknis yang telah ditandatangai dan diberikan peserta 

tender kepada Terlapor I tersebut telah dicantumkan mengenai daftar Key 

Personnelnya; ----------------------------------------------------------------------------------  

32.42 Bahwa Terlapor I membenarkan adanya pernyataan Investigator yang menyatakan 

dengan dicantumkannya man hour ekspatriat 1280 berarti pekerjaan tersebut akan 

dikerjakan sendiri oleh orang ekspatriat dimaksud, dengan demikian dapat 

disimpulkan ketika PT Wood Group Indonesia pada dokumen komersialnya 

mengubah pembagian komposisi yang awalnya di dokumen teknis untuk posisi 

project manager adalah 1280 ekspatriat atas nama Peter Lenz dan pada dokumen 

komersial berubah menjadi 640 : 640 untuk ekspatriat maka dapat dipertanyakan 

untuk 640 yang nasional siapa yang akan mengerjakan. Oleh karena itu, tindakan 

PT Wood Group Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas yang Terlapor I 

maksudkan sebagai bentuk ketidak-konsisten-an penawaran dari PT Wood Group 

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

32.43 Bahwa Terlapor I tidak meminta peserta tender yang bersangkutan untuk 

melampirkan CV untuk posisi non Key Personnel; --------------------------------------  

32.44 Bahwa Terlapor I pernah berkomunikasi dengan Terlapor II dalam membicarakan 

mengenai persyaratan tender ini sebelum proses tender; --------------------------------  
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32.45 Bahwa Terlapor I tidak pernah dengan sengaja berkomunikasi dengan Terlapor II 

selama tender ini berlangsung di luar pertemuan formal berkaitan dengan tender 

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

32.46 Bahwa Terlapor I hanya memiliki angka yang masih sangat kasar, dan hanya 

berdasarkan pengalaman Terlapor I di tempat lain sebagai gambaran besar 

mengenai OE yang akan digunakan dalam tender a quo apabila tidak melakukan 

penghitungan Hypothetical Man Hour terlebih dahulu; ---------------------------------  

32.47 Bahwa Terlapor I menegaskan adanya penyusunan OE yang diperoleh 

berdasarkan hasil dari klarifikasi panitia dengan peserta tender dalam pembuatan 

Hypothetical Man Hour bukan merupakan bentuk intervensi pihak lain terhadap 

Panitia Tender dalam penyusunan OE karena penetapan Hypothetical Man Hour 

adalah sepenuhnya wewenang Terlapor I. Masukan dari peserta tender hanya 

bersifat masukan untuk memastikan Hypothetical Man Hour yang ditetapkan 

Terlapor I cukup berdasar; -------------------------------------------------------------------  

32.48 Bahwa Sdr. Rudi Imran selaku Panitia Tender di Chevron Indonesia Company 

sejak tahun 2006 mengakui tidak pernah melakukan kerjasama dengan Terlapor II. 

Namun Sdr. Rudi Imran menjelaskan terdapat kemungkinan Terlapor I pernah 

bekerjasama dengan Terlapor II mengingat Terlapor II merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang engineering dan tender yang dilakukan oleh Terlapor I 

merupakan tender yang bersifat terbuka untuk umum, sehingga semua perusahaan 

yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti; --------------------------------------------  

32.49 Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Terlapor I kepada para peserta tender 

antara lain adalah dokumen IKPP yang diserahkan pada saat awal tender, 

dokumen rapat penjelasan, dokumen klarifikasi, serta dokumen-dokumen yang 

harus diisi sebelum tahap komersial; -------------------------------------------------------  

32.50 Bahwa Terlapor I diduga memberikan dokumen CTR yang telah diisi dalam 

sebuah amplop pada saat rapat penjelasan teknis. Namun Terlapor I 

membantahnya, karena Terlapor I tidak pernah membagikan dokumen kepada 

peserta tender di dalam amplop. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, Terlapor 

I justru memerlukan peserta tender untuk mengisi CTR dengan pemahaman 

mereka mengenai lingkup kerja dan man hour yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan CTR tersebut. Terlapor I juga diduga memberikan tabel man hour 

yang telah diisikan nilainya untuk man hour ekspatriat dan nasional. Hal ini juga 

Terlapor I bantah karena tidak mengetahui bagaimana distribusi man hour untuk 

ekspatriat dan nasional dari setiap peserta tender. Peserta tenderlah yang harus 

mengisi distribusi dan unit ratenya; --------------------------------------------------------  
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32.51 Bahwa dokumen teknis terdiri dari 1) Hypothetical Man Hour yang diperlukan 

untuk mengerjakan proyek ini, 2) Terms of Conditions (syarat dan ketentuan 

kontrak) yang sudah diterima di awal dan sudah ditetapkan agar tidak terdapat 

pengecualian di tengah kondisi pengerjaan proyek, 3) Scope of Work, 4) Key 

Personnel.; -------------------------------------------------------------------------------------  

32.52 Bahwa apabila terdapat peserta tender yang melakukan pengecualian (perubahan) 

di tahap komersial, maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi; ------------------  

32.53 Bahwa Terlapor I tidak mungkin melakukan perubahan lagi pada saat evaluasi 

komersial dilakukan karena setelah peserta tender memasukkan dokumen 

penawaran komersial tersebut, maka Terlapor I tidak menyerahkan dokumen lagi 

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

32.54 Bahwa Terlapor I menyerahkan ITB kepada peserta tender dalam bentuk 

hardcopy (biasanya diserahkan softcopy juga), sedangkan form komersial (tabel 

hypothetical yang harus diisi unit ratenya) dibagikan dalam bentuk CD di rapat 

tanggal 7 September 2010; -------------------------------------------------------------------  

32.55 Bahwa pertemuan yang diadakan dalam rangka meminta masukan dari peserta 

tender dilakukan secara official, dan bentuknya klarifikasi serta hasilnya 

dimasukkan dalam minutes of meeting-nya; -----------------------------------------------  

32.56 Bahwa daftar nama Key Personnel dituangkan dalam komitmen teknis dan 

kemudian daftar nama Key Personnel  ini yang dijadikan acuan bagi Terlapor I 

dalam menilai konsistensi antara penawaran komersial dengan komitmen teknis; 

33. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Worley Parsons Indonesia), 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti 

pemeriksaan B21); ------------------------------------------------------------------------------------  

33.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT 

Worley Parsons Indonesia) tanggal 28 Maret 2013 merupakan agenda 

penjadwalan ulang Sidang Majelis Komisi tanggal 27 Maret 2013 dimana Panitera 

telah mendapatkan persetujuan dari Terlapor II selaku pihak yang akan diperiksa 

melalui telepon; --------------------------------------------------------------------------------  

33.2 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Daradjat Kardono selaku Quality 

Manager PT Worley Parsons Indonesia sebagai pihak yang hadir mewakili 

Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor II; 

33.3 Bahwa Sdr. Daradjat Kardono bertindak sebagai Quality Manager di PT Worley 

Parsons Indonesia dan bekerja di PT Worley Parsons Indonesia sejak tangagal 1 

Juli 2008 dengan posisi yang sama dimana bertugas untuk memastikan produk 

yang dikirim perusahaan telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dan untuk 
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memastikan sistem manajemen perusahaan berjalan dengan baik serta memastikan 

perusahaan senantiasa berada dalam koridor yang ada, di samping itu juga 

bertugas melakukan investigasi dan melakukan penyelesaian jika terdapat 

permasalahan terkait dengan quality product; --------------------------------------------  

33.4 Bahwa kualifikasi posisi Sdr. Daradjat Kardono dalam kaitannya dengan tender a 

quo adalah Sdr. Daradjat Kardono merupakan Quality Manager di PT Worley 

Parsons Indonesia sehingga bertugas untuk mensupport semua berkas tender yang 

terkait dengan aspek quality sebelum disubmit agar sesuai dengan kualifikasi yang 

diminta; -----------------------------------------------------------------------------------------  

33.5 Bahwa alasan Terlapor II dan kuasa hukumnya untuk memberikan kuasa kepada 

Sdr. Daradjat Kardono meskipun dinilai tidak terlibat secara langsung dalam 

tender a quo karena di lingkungan PT Worley Parsons Indonesia, semua pihak 

yang ada dan yang mengetahui secara langsung mengenai permasalahan dalam 

tender a quo sudah pernah dihadirkan oleh Investigator sebagai Saksi yaitu Sdr. 

Rajnish Gupta, sehingga Terlapor II merasa Sdr. Rajnish Gupta sudah tidak layak 

dihadirkan sebagai Terlapor sedangkan kehadiran yang dibutuhkan untuk 

persidangan tanggal 28 Maret 2013 tersebut juga kehadiran sebagai pihak yang 

mewakili Terlapor. Namun apabila Sdr. Rajnish Gupta masih dibutuhkan 

keterangannya dalam persidangan ini maka apabila diperlukan Sdr. Rajnish Gupta 

dapat langsung diperiksa saat ini juga sebagai Saksi; ------------------------------------  

33.6 Bahwa Sdr. Daradjat Kardono menjabat sebagai Quality Manager di PT Worley 

Parsons Indonesia pada saat proses tender a quo; ----------------------------------------  

33.7 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, proses tender merupakan area yang 

masuk dalam lingkup kerja departemen Business Development dimana menangani 

tender sudah menjadi tugas departemen terkait sehingga tidak perlu dibentuk tim 

khusus. Oleh karena itu menangani tender termasuk di dalamnya tender a quo 

sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari tim yang ada di dalam departemen 

Business Development di PT Worley Parsons Indonesia; -------------------------------  

33.8 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, yang paling mengetahui mengenai 

tender a quo (PIC) adalah Sdr. Matthew Spalding selaku Manager dari Customer 

Sector Group; ----------------------------------------------------------------------------------  

33.9 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, yang paling mengetahui mengenai 

tender a quo selain Sdr. Matthew Spalding adalah Sdri. Sheilawaty Anom dan 

Sdr. Rajnish Gupta; ---------------------------------------------------------------------------  

33.10 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, Sdr. Matthew Spalding sudah tidak 

bekerja lagi di PT Worley Parsons Indonesia Jakarta namun pindah ke Worley 

Parsons Singapore di Singapura; ------------------------------------------------------------  
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33.11 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, Sdri. Sheilawatay Anom telah 

resign dari PT Worley Parsons Indonesia; ------------------------------------------------  

33.12 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono selama bekerja di PT Worley 

Parsons Indonesia, Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design 

Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Company Indonesia merupakan 

tender pertama yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor I; -------------------  

33.13 Bahwa tugas Sdr. Matthew Spalding sebagai Customer Sector Group Manager 

adalah untuk memastikan dalam pengembangan bisnis Terlapor II bisa berjalan 

dengan baik; ------------------------------------------------------------------------------------  

33.14 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, biasanya ketika ada tender yang 

harus diikuti oleh Terlapor II, departemen Business Development akan menunjuk 

proposal coordinator dan proposal coordinator itulah yang akan bertugas untuk 

menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah Sdr. Rajnish 

Gupta, salah satunya. Sedangkan yang lain, Sdr. Daradjat Kardono tidak ingat 

karena Terlapor II mengikuti banyak tender/proyek sehigga Sdr. Daradjat 

Kardono tidak ingat satu per satu nama orang yang bertanggung jawab; -------------  

33.15 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, evaluasi teknis biasanya mereview 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan teknis tersebut, 

kemudian melihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi 

persyaratan tersebut. Sedangkan evaluasi komersial adalah untuk melihat aspek 

komersial dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut; -------------------------------------  

33.16 Bahwa pemahaman Terlapor II tentang metode Hypothetical Man Hour adalah 

dimana biasanya pemilik pekerjaan akan membuat sebuah estimasi man hour yang 

disusun dari masukan peserta tender sebagai estimasi atas penyelesaian proyek 

yang akan dikerjakan; ------------------------------------------------------------------------  

33.17 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, Hypothetical Man Hour merupakan 

estimasi dimana jumlah man hour yang diperkirakan dibutuhkan peserta tender 

untuk menyelesaikan pekerjaan secara wajar dan baik; ---------------------------------  

33.18 Bahwa dokumen yang dipersiapkan oleh Sdr. Daradjat Kardono selaku Quality 

Manager PT Worley Parsons Indonesia dalam proses tender antara lain adalah 

dokumen yang terkait dengan persyaratan dari aspek mutu yang dibutuhkan 

seperti misalnya copy dokumen sertifikat ISO 9001 dan quality plan; ----------------  

33.19 Bahwa menurut Sdr. Daradjat Kardono, tidak terdapat pelanggaran prosedur 

terkait quality dalam tender a quo; ---------------------------------------------------------  

33.20 Bahwa Terlapor II memiliki Code Of Conduct yang setiap tahunnya secara rutin 

dilakukan refresh, dimana setiap pegawai diharuskan menandatangani Code Of 

Conduct tersebut; ------------------------------------------------------------------------------  
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33.21 Bahwa Code Of Conduct tersebut juga mencakup kewajiban untuk mentaati 

hukum persaingan usaha dimana terdapat pelatihan dari manajemen tingkat 

regional untuk level manajemen dalam memahami tentang persaingan usaha yang 

fair; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

33.22 Bahwa Sdr. Rajnish Gupta masih merupakan pegawai dari PT Worley Parsons 

Indonesia dan tidak pernah resign dari PT Worley Parsons Indonesia ----------------  

33.23 Bahwa Direktur PT Worley Parsons Indonesia saat ini adalah Sdr. Yasser El 

Fahham yang telah menjabat selama 2 (dua) tahun, yaitu sekitar bulan Oktober 

2011; --------------------------------------------------------------------------------------------  

33.24 Bahwa Sdr. Shantanu Gangrash merupakan pegawai PT Worley Parsons 

Indonesia dan menggantikan Sdr. Matthew Spalding sebagai Customer Sector 

Group Manager; -------------------------------------------------------------------------------  

33.25 Bahwa sepengetahuan Sdr. Daradjat Kardono, orang yang lebih mengetahui dan 

terlibat dalam proses tender a quo selain Sdr. Rajnish Gupta dan masih bekerja di 

PT Worley Parsons Indonesia hanya Sdr. Shantanu Gangrash, akan tetapi Sdr. 

Shantanu Gangrash tidak terlibat langsung dalam tender a quo dan yang lain 

sudah resign; -----------------------------------------------------------------------------------  

34. Menimbang bahwa pada tanggal 3 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti pemeriksaan 

B22); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

35. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti pemeriksaan C23):  ------------------  

35.1 Mengenai Authorization For Expenditure (AFE)  ----------------------------------------  

35.1.1 Bahwa mengacu kepada PTK 007, AFE yang dikeluarkan oleh BP 

MIGAS yaitu: AFE diperuntukkan bagi suatu kegiatan yang berbasis 

proyek sebagaimana dijelaskan dalam Financial Budget and Reporting 

Procedure Manual of PSC 1993 with Revision 1999 (vide bukti 

penyelidikan C83); ---------------------------------------------------------------  

35.1.2 Bahwa Tender Export Pipeline Front End Engineering Design Contract 

(No. C732791) dilakukan oleh Terlapor I yang dimulai sejak 

pengumuman tender tanggal 24 November 2009 sebelum AFE disetujui 

(vide bukti penyelidikan C69); --------------------------------------------------  

35.1.3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP MIGAS Nomor: 

KPTS-13/BP00000/2007-S0 tanggal 15 Februari 2007 pada dasarnya 

rencana pengadaan barang/jasa harus berdasarkan Work Program And 

Budget (WP&B) dan/atau Authorization For Expenditure (AFE) telah 
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disetujui oleh BP MIGAS (vide bukti penyelidikan C81) dan untuk 

dapat menggunakan anggaran proyek,  diperlukan ijin lebih lanjut 

dalam bentuk AFE; ---------------------------------------------------------------  

35.1.4 Bahwa kegiatan yang memerlukan AFE mengikuti ketentuan sebagai 

berikut (vide bukti penyelidikan C83): ----------------------------------------  

1) proses pengadaan, termasuk pengajuan rencana pengadaan yang 

memerlukan persetujuan BP MIGAS, dapat dimulai setelah usulan 

persetujuan AFE diajukan kepada BP MIGAS, dengan ketentuan 

berkas pengajuan AFE telah diterima lengkap di BP MIGAS;  -------  

2) pada sistem dua sampul dan sistem dua tahap, pembukaan sampul 

penawaran harga dapat dilaksanakan apabila AFE untuk kegiatan 

tersebut telah disetujui oleh BP MIGAS. ---------------------------------  

35.1.5 Bahwa persetujuan untuk AFE dikeluarkan oleh BP MIGAS pada 

tanggal 19 Maret 2010 berdasarkan Surat BP MIGAS yang 

ditandatangani oleh Deputi Perencanaan Nomor 

0101/BPA0000/2010/S1 perihal AFE No. 09-0011, 09-0012, 09-

8002&09-8003 kepada Chevron Indonesia Company adalah sebagai 

berikut (vide bukti penyelidikan C81): ----------------------------------------  

AFE Keterangan 
Usulan 

(US$) 

Disetujui 

(US$) 

09-8003 Gehem-Gendalo 

Pipeline FEED 

12.773.545 11.265.391 

 

35.1.6 Bahwa rincian AFE yang dialokasikan oleh Panitia Pengadaan untuk 

pengadaan FEED Export Pipeline adalah sebagai berikut (vide bukti 

penyelidikan C43): ---------------------------------------------------------------  

No Keterangan 
Usulan 

(US$) 

Disetujui 

(US$) 

1 3rd Party Contytract-FEED 5,200,000 5,200,000 

2 Owner/Internal Cost-PMT   

 Chevron Permanent 5.727.102 4,891,372 

 Chevron Contract 1.558.762 953.808 

3 TSA 287.681 220.211 

4 Chevron Offsite Supervision 

Expense 

  

Total 12.773.545 11.265.391 

 

35.2 Mengenai Proposal Teknis -------------------------------------------------------------------  

35.2.1 Bahwa berdasarkan Angka 2.1, Angka 2.5, angka 2.6, dan Angka 2.7 

Instruksi-Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) Permintaan 

Proposal Teknis Document No. IL-TR-C-732791 Spesific for 
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Procurement Process No./Contract No. C-732791 Rev. 01 (vide bukti 

penyelidikan C8, C10);------------------------------------------------------------  

2.1  permintaan proposal teknis terdiri dari dua bagian utama. Bagian 

pertama digunakan untuk menilai kemampuan teknis peserta 

pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak 

jika peserta pengadaaan dinyatakan sebagai pemenang pelelangan. 

Bagian kedua digunakan untuk menilai pemahaman peserta 

pengadaan terhadap lingkup pekerjaan yang disyaratkan dalam 

Kontrak.  -----------------------------------------------------------------------  

2.5 Bagian Kedua dikelompokkan dalam delapan kategori informasi 

yang harus disediakan oleh peserta pengadaan. --------------------------  

2.6  Kategori-kategori dalam bagian kedua termasuk: -----------------------  

A. Informasi Umum (Lampiran 2A)  -------------------------------------  

B. Proposal Jam Kerja Peserta Pengadaan (Lampiran 2.B) -----------  

C. Rencana Eksekusi proyek (Lampiran 2.C) ---------------------------  

D. Organisasi dan Pegawai Inti dari Proyek (Lampiran 2.D) ---------  

E. Rencana Sub-kontrak (lampiran 2.E) ---------------------------------  

F. Proyek/Area Kerja Saat Ini (Lampiran 2.F) -------------------------  

G. Rencana Penggunaan Sumber Daya Lokal (Lampiran 2.G) -------  

H. Pengecualian/Penawaran Bersyarat/Permintaan dari Konsep 

Kontrak (Lampiran 2.H) ------------------------------------------------  

2.7  Peserta pengadaan harus memasukkan semua dokumen lengkap 

dengan semua informasi yang diminta sehingga Chevron Indonesia 

Company dapat mengevaluasi proposal teknis peserta pengadaan. 

Kegagalan peserta pengadaan untuk memasukkan dan atau 

mengklarifikasi setiap dokumen secara lengkap sesuai dengan 

permintaan pada Bagian Dua ini dapat menyebabkan Penawaran 

teknis peserta pengadaan didiskualifikasi.  -------------------------------  

35.3 Tentang Pre-bid Meeting ---------------------------------------------------------------------  

35.3.1 Bahwa sesuai dengan berita acara rapat pelelangan/minutes of pre bid 

meeting tanggal 7 April 2010, Terlapor II secara resmi diwakili oleh Sdr. 

Matthew Spalding. Hal tersebut terbukti dengan tercantumnya nama dan 

tanda tangan Sdr. Matthew Spalding dalam penjelasan dokumen berita 

acara rapat pelelangan/minutes of pre bid meeting poin nomor 6 tentang 

Wakil Peserta Lelang (vide bukti penyelidikan C41); ------------------------  

35.3.2 Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Rajnish Gupta dalam Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Februari 2013, Sdr. Matthew Spalding 
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merupakan penanggung jawab Terlapor II untuk tender a quo sekaligus 

juga atasan dari Sdr. Rajnish Gupta; --------------------------------------------  

35.3.3 Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Rajnish Gupta dalam Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Februari 2013, selain dirinya masih 

terdapat sekitar 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) orang yang terlibat 

dalam proses lelang. Salah satu nama yang terlibat adalah Sdri. 

Sheilawaty Anom; -----------------------------------------------------------------  

35.3.4 Bahwa menurut keterangan Sdr. Gangras Shantanu dalam Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Desember 2012, Saksi menyatakan 

jabatannya saat memenuhi panggilan KPPU tanggal 19 Januari 2012 

adalah Customer Sector Group (CSG) Manager; -----------------------------  

35.3.5 Bahwa menurut keterangan Sdr. Gangras Shantanu Gajanan dalam 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Desember 2012, Saksi 

menyatakan, karena jabatannya selaku Customer Sector Group (CSG) 

Manager, maka sebelum memenuhi panggilan KPPU, Sdr. Gangras 

Shantanu Gajanan mendapatkan laporan/rangkuman terkait tender dari 

staf; -----------------------------------------------------------------------------------  

35.3.6 Bahwa laporan yang diterima Sdr. Gangras Shantanu sama dengan 

pernyataan yang disampaikan dalam BAP Penyelidikan. Berikut adalah 

fakta-fata yang tertuang dalam BAP Penyelidikan tanggal 19 Januari 

2012 (vide bukti penyelidikan B5); ---------------------------------------------  

1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, CTR Man Hour 

diberikan Panitia Tender dalam amplop melalui hand to hand telah 

dalam keadaan terisi (vide bukti penyelidikan B5);  ---------------------  

2) Bahwa dengan adanya pemberian CTRs yang telah terisi dan 

selanjutnya disalin (copy paste) untuk dimasukkan dalam dokumen 

penawaran teknis; -------------------------------------------------------------  

3) Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Panitia Tender juga 

memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi distribusi 

ekspatriat dan nasional kepada Terlapor II untuk digunakan sebagai 

Estimated Cumulative CTR Man Hour dalam dokumen penawaran 

komersial Terlapor II (vide bukti penyelidikan B5); ---------------------  

4) Bahwa BAP Penyelidikan tersebut ditandatangani oleh Saksi dan staf 

Terlapor II bernama Sdri. Sheilawaty Anom. -----------------------------  

35.3.7 Bahwa dalam proses penyelidikan di KPPU, Terlapor II yang diwakili 

oleh Sdr. Yasser El Fahham, yang menjabat sebagai General Manager 

berdasarkan Surat Kuasa No:WPI/L/035/12 tertanggal 19 Januari 2012 
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memberikan kuasa kepada Sdr. Gangras Shantanu dan Sdri. Sheilawaty 

Anom untuk menghadiri menghadap dan memberikan keterangan kepada 

Tim Penyelidik KPPU, dalam pelaksanaan Tender Export Pipeline Front 

End Engineering Design Contract di Lingkungan Chevron Indonesia 

Company; ---------------------------------------------------------------------------  

35.3.8 Bahwa menurut keterangan Sdr. Rajnish Gupta dalam Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Februari 2013, jabatan Saksi saat tender 

adalah Business Development Team. Saksi saat proses tender merupakan 

bawahan dari Sdr. Mathew Spalding yang merupakan CSG Manager 

Terlapor II. Dalam perkembangannya, Sdr. Matthew Spalding digantikan 

oleh Sdr. Gangras Shantanu. Dan diakui oleh Saksi, Sdr. Gangras 

Shantanu adalah atasan dari Saksi; ----------------------------------------------  

35.3.9 Bahwa menurut keterangan Sdr. Bambang Widyastomo, mantan Human 

Resources Manager Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan 

tanggal 19 Februari 2013, yang seharusnya mewakili Terlapor II saat 

dipanggil oleh KPPU adalah Sdr. Gangras Shantanu. Sdr. Gangras 

Shantanu bertanggungjawab untuk memproses tender, mencari peluang 

bisnis diluar untuk kemudian memproses dokumen tender; -----------------  

35.4 Tentang CTR -----------------------------------------------------------------------------------  

35.4.1 CTR adalah kependekan dari Cost Time Resources, yaitu alat yang 

digunakan untuk menjelaskan lingkup kerja dan man hour. Jadi, untuk 

lingkup kontrak ini dibagi menjadi beberapa CTR. Untuk masing-masing 

CTR peserta tender diminta untuk memasukkan lingkup kerja dan 

perkiraan man hour. Dokumen CTR ini akan dibahas dengan peserta 

tender dalam evaluasi teknis untuk memastikan pemahaman yang sama; 

35.4.2 Bahwa berdasarkan Angka 1, 3.4 dan Angka 4.1 Instruksi-Instruksi 

Kepada Peserta Pengadaan (IKPP), permintaan proposal teknis 

Document No. IL-TR-C-732791 Rev. 1 Lampiran 2.B/attachment 2.B 

rev.0 Proposal jam kerja peserta pengadaan /bidder proposed hour 

specific for procurement process No./Contract No. C-732791 adalah 

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

1. PENDAHULUAN  ---------------------------------------------------------  

Peserta pengadaan harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut 

sebagai bagian dari proposal jam kerja personel peserta pengadaan:  

1. Rangkuman informasi CTR dan jam kerja untuk CTR 

Commencement Deliverable; ------------------------------------------  
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2. Rangkuman-rangkuman informasi dan jam kerja-jam kerja 

semua CTR; ---------------------------------------------------------------  

3. Total jam kerja All CTR; ------------------------------------------------  

4. Estimasi total nilai kontrak-rangkuman CTR. -----------------------  

3.4   Total jam kerja CTR merupakan total jam kerja yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan semua deliverable dalam CTR tersebut. Jam 

kerja untuk tiap deliverable harus mencakup jam kerja menyeluruh 

untuk mengevaluasi dokumen proyek bersangkutan. Untuk 

melakukan aktifitas sebelum eksekusi, untuk merekayasa, untuk 

melakukan kontrol kualitas, untuk menghasilkan dokumen sesuai 

format dan jumlah yang dipersyaratkan dikontrak selama proses 

evaluasi dan persetujuan sampai status IFD diberikan oleh 

perusahaan, dan aktiftitas-aktifitas lainnya yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan deliverable sesuai dengan required standard 

performance of the contract. ----------------------------------------------  

4.1  Peserta pengadaan harus menyediakan rincian dari total jam kerja 

semua CTR dengan menggunakan Tabel di bawah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Peserta pengadaan harus menyediakan persentase dari jam kerja 

Ekspatriat, Regional, dan Nasional terhadap total jam kerja semua 

CTR. Jam kerja semua CTR merupakan jumlah masing-masing jam 

kerja CTR yang termasuk dalam All CTR. -------------------------------  

35.4.3 Bahwa CTR Man Hour dari PT Technip Indonesia adalah sebagai 

berikut (vide bukti penyelidikan C20); -----------------------------------------  

Section Position Manhour Comencement                  

CTR 

MAnhour 

Total Manhour 

Project 

Management 

Team 

Project Manager 1,500 120 1,620 

Engineering 

Manager 

1,500 240 1,740 

Interface Manager 1,500  1,500 

Planner / Cost 

Controller 

750 480 1,230 

Cost Estimator 

Procurement / IT / 

Contracts 

1,900  1,900 

Secretary 1,000 240 1,240 

Doc. Controller 1,000 120 1,120 

QA / QC 750 120 870 

HES 750  750 

Project Controls 

Manager 

1,500  1,500 

Procurement 

Support as per 

6,000  6,000 
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Company 

Flow 

Assurance 

 Lead 

Engineer 

480 60 540 

Senior 

Engineer 

480  480 

Shallow 

Water 

Pipline 

Pipeline Lead 

Engineer 

1,100 260 1,360 

Senior 

Engineer 

2,180 120 2,300 

Engineer 4,102  4,102 

Designer 740 120 860 

Draftsman 1,860  1,860 

Deepwater 

Pipeline 

Pipeline Lead 

Engineer 

1,535 200 1,735 

Senior 

Engineer 

1,685  1,685 

Engineer 1,789  1,789 

Designer 300  300 

Draftsman 760  760 

Additional Operability, 

Reliability, & 

Maintaniability Lead 

Engineer 

1,625  1,625 

Welding engineer 90  90 

Material Engineer 670  670 

Geotechnical 

Engineer 

160  160 

Installation engineer 2,070  2,070 

 TOTAL MANHOUR 39,776 2,080 41,856 

  Expatriat 40 %   

Regional 11 %   

National 49 %   

 

35.4.4 Bahwa Cumulative Estimated CTR Price and Man Hour dari PT Wood 

Group Indonesia adalah sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C4): ---  

Section Position Man 

hour 

 Project Manager 640 

Engineering Manager 400 

Project Control Manager 400 

Interface Coordinator / Project Engineering 992 

Lead Procurement Contract  844 

Cost and Estimator Lead 600 

Procurement / Contract Engineering 1248 

Secretary 800 

Document Controller 800 

QA /Qc 200 

IT 200 

 Discipline                    Position  

 Flow Assurance            Process Lead 

Engineer 

408 

Pipeline Shore 

Crossing 

Pipeline Pipeline Lead Engineer 370 

Pipeline Senior Engineer 628 
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Pipeline Engineer 792 

Gis Specialist 219 

Designer 296 

Draughtsman 600 

Material and 

Welding 

Material and Welding Lead 

Engineer 

248 

Material and Welding 

Senior Engineer 

460 

Material and Welding 

Engineer 

424 

Shallow Water 

Pipeline 

Pipeline Pipeline Lead Engineer 1148 

Pipeline SeniorEngineer 1174 

Pipeline Engineer 2858 

GIS Specialist 324 

Designer 1224 

Draughtsman 2338 

Material and 

Welding  

Material and Welding Lead 

Engineer 

442 

Material and Welding 

Senior Engineer 

794 

Material and Welding 

Engineer 

580 

Deep Water 

Pipeline 

Pipeline Pipeline Lead Engineer 1145 

  Pipeline Senior Engineer 2396 

Pipeline Engineer 3400 

GIS Specialist 432 

Draughtsman 1750 

Designer 732 

Material And 

Welding 

Material and Welding Lead 

Engineer 

808 

Material and Welding 

Senior Engineer 

580 

Material and Welding 

Engineer 

532 

HES and OA Pipeline HES Lead Engineer 532 

HES Senior Engineer 1096 

HES Engineer 1600 

OA Lead Engineer 48 

Geotechnical Pipeline Geothetechical Lead 

Engineer 

700 

Geothetechical Senior 

Engineer 

776 

Geothetechical Engineer 0 

EPCI Tender 

Support 

Lead Engineer 6000 

  Total Man Hour 45,908 

  Expatriate (%) 12,3 % 

  Regional (%) 0,0 % 

  National (%) 87,7 % 

 

35.4.5 Bahwa CTR Man Hour dari Terlapor II adalah sebagai berikut (vide 

bukti penyelidikan C12): ----------------------------------------------------------  
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Section Position  
Total 

Manhour 

Management Project Manager  1,800 

Engineering Manager  2,100 

Interface Manager  1,500 

Planner / Coast controller  2,000 

Cost 

Estimator/Procurment/IT/Contracts 

 8,000 

Secretary  2,000 

QA/QC  1,100 

HES  2,500 

Project Controls Manager  400 

(others)  2,310 

Flow Assurance  Lead Engineer 300 

 Senior Engineer 1,000 

Shallow Water 

Pipeline 

Pipeline Lead Engineer 1,500 

 Senior Engineer 1,000 

 Engineer 600 

 Designer?GIS 

Specialist 

900 

 Draughtsman  

   

Deepwater 

Pipeline 

Pipeline Lead Engineer 1,000 

 Senior Engineer 1,500 

 Engineer 1,000 

 Desgner?GIS 

Specialist 

600 

 Draughtsman 900 

   

Additional Operability, Realiability and 

Maintainability 

Lead Engineer 200 

Welding Engineer/NDE Senior Engineer 600 

Corrosion/Material Engineer Engineer 600 

Geotechnical/CivilEngineer Desgner?GIS 

Specialist 

200 

 Installation / Construction 

Engineer 

Draughtsman 300 

 TOTAL MAN-HOUR=   

  Expatriat= 20 

  Regional= 45 

  National= 35 

 

35.4.6 Bahwa mengacu pada dokumen CTRs ketiga peserta tersebut maka dapat 

diketahui adanya perbedaan dalam hal jumlah alokasi dan total man hour 

yang dibutuhkan perusahaan (vide bukti penyelidikan C4, C12, C20); ----  

35.5  Tentang Key Personnel -----------------------------------------------------------------------  

35.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Rencana 

Organisasi Proyek dan Pegawai Inti (Angka 3.1 dan Angka 3.2 Instruksi-

Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)) Permintaan Proposal 

Teknis, lampiran 2.D/attachment 2.D rev.0  tanggal 15 oct. 2009 rencana 
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Organisasi Proyek dan Pegawai Inti/Project Organization and Key 

Personnel Plan Specific for Procurement Process No./Contract No. C-

732791 adalah bahwa peserta pengadaan harus menyediakan nama dan 

posisi sesuai dengan bagan organisasi proyek kontraktor dari personel 

kunci kontraktor (vide bukti penyelidikan C8, C10): -------------------------  

 

 

 

 

 

B

a

h

w

a

 

K

e

y

 

Personnel peserta pengadaan harus memenuhi persyaratan minimum 

yang diatur pada kontrak Exhibit F-11, yaitu: -----------------------------  

35.5.2 Bahwa Key Personnel yang dimasukkan dalam dokumen penawaran 

teknis oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II adalah sebagai 

berikut: (vide bukti penyelidikan C4, C12) ------------------------------------  

a) PT Worley Parsons Indonesia  ----------------------------------------------  

No. Title Name 

A Project Sponsor Andrew Ngiam 

B Project Manager John Hak 

C Engineering Manager Ng Eng Bin 

D Interface Manager Dian Go 

E Pipline Senior Engineer (Deepwater) Arjen Meijer 

F Pipline Senior Engineer (Shallow 

Water) 

Mohammad Reza 

Barzin 

G Lead Flow Assurance Engineer Mustafa Mahmood 

H Wielding Engineer David Reeves 

I Material Engineer Yadhavaraj 

Mageshwaran 

J OE/HES Manager Urmish Davendra Shah 

J Perana Kataren Alt 

K Quality Manager Daradjat Kardono 

L Project Controls Manager Manokaran A.N. 

a. Project Sponsor 

b. Project Manager 

c. Engineering Manager 

d. Interface Manager 

e. Pipeline Senior Engineer (Deepwater) 

f. Pipline Senior Engineer (Shallow water & Shore Approach) 

g. Lead Flow Assurance Engineer 

h. Welding Engineer 

i. Material Engineer 

j. OE / HES Manager 

k. Operability and Maintanability Lead Engineer 

l. (Other, Contractor to Specify) 

Note :  

*not reimbursable, fully dedicated but not full time 

** full time only during the execution of the scope 

*** shared resources allowed, bidder to determine 

Bidder shall propose the utilization plan for each Key personnel in 

the Technical Proposal and Subject to Agreement with Company 
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M Estimation Manager Brian Seeley 

N Procurement Lead Ajay Gupta 

Trevor Mercer 

O Operability, Reliability and 

Maintainability Lead Engineer 

Guy Wuytack 

P IM/IT Manager Hendradi Walujo 

Q EPCI Bid Package Lead Dian Go 

R Senior Construction Engineer Toga Panjaitan 

S Senior Geosurvey Engineer Jeremy Tung 

   

 Note : 

**   full time during the execution of relevant scope of Services 

*** share resources allowed 

Other personnel shall be full time throughout the Contract Terms 

 

b) PT Wood Group Indonesia  --------------------------------------------------  

No. Title Name 

A. Project Sponsor James Tsang (Jakarta), Phil Brown 

(Perth) 

B. Project Manager Peter Lenz 

C. Engineering manager Budi Dwisakti 

D. Interface Manager Pradono Nugroho 

E. Pipeline Senior Engineer 

(Deepwater) 

Paul Lomaz 

 

F. Pipeline Senior Engineer 

(Shallow Water) 

Ara Sunara 

Shankar P  

 

G. Lead Flow Assurance 

Engineer 

Rajeevan Jehanatan 

Dr. Prabu Parthasarathy 

H. Welding Engineer Dr. Binder Sigh 

Andrew Mills 

I. Material Engineer Dr. Binder Sigh 

Andrew Mills 

J. QE/HES Manager Paul Mangiring 

K. Quality Manager Paul Mangiring 

L. Project Control Manager Rusydi Usman 

M. Estimation Manager Rusydi Usman 

N. Procurement Manager Pendra Taihitu 

O. Operability, Realiabity, 

Maintainability Lead 

Engineer 

Martin Edward Forsyth 

P. IM/IT Manager*** Sharif Subagja 

Q. EPCI Bid Package Lead 

(other , contractor to specify) 

Pendra Taihitu 

 Note 

**full time during the execution of relevant scope of service 

*** Share resources allowed 

Other personnel shall be fulltime throughrout the contract terms 

 

35.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, susunan tabel Key Personnel sudah 

diberikan oleh peserta tender pada tahap awal tender; -----------------------  
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35.5.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Rajnish Gupta pada Sidang 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Februari 2013, nama Key Personnel 

yang dimasukkan pada man hour summary di tahap kedua sama dengan 

nama di tahap pertama. Hanya terdapat perubahan untuk penyebutan 

posisi dalam beberapa posisi; ----------------------------------------------------  

35.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, Hypothetical Man Hour digunakan 

agar basis peserta lelang dalam mengajukan penawaran komersial 

didasarkan pada jumlah Hypothetical Man Hour yang sama, sehingga 

peserta akan berkompetisi dalam mengajukan unit rate untuk setiap 

posisinya; ----------------------------------------------------------------------------  

35.5.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, Hypothetical Man Hour diperoleh 

dengan melihat satu per satu CTR dari seluruh peserta tender sampai 

Panitia Tender memperoleh angka yang masuk akal sedangkan untuk 

unit rate-nya akan mengikuti harga dipasar sesuai dengan yang akan 

diajukan oleh masing-masing peserta tender; ----------------------------------  

35.5.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, Hypothetical Man Hour baru 

ditetapkan pada saat komersial; --------------------------------------------------  

35.5.8 Bahwa akibat dari komitmen teknis yang diminta oleh Terlapor I 

terhadap peserta adalah peserta harus memasukkan penawaran pada 

tahap komersial sesuai dengan komitmen teknis. Akibat penyesuaian 

tersebut penawaran komersial peserta menjadi sebagai berikut: (vide 

bukti penyelidikan C1, C3, C6, C12) -------------------------------------------  

1) Jumlah CTR Man Hour yang diajukan pada saat penawaran teknis 

peserta menjadi berubah pada saat peserta tender memasukkan 

dokumen penawaran komersial karena mengikuti Hypotetical Man 

Hour dari Terlapor I;  ---------------------------------------------------------  

2) Peserta Tender harus memasukkan penawaran CTR  Man Hour 

beserta jumlah alokasi penggunaaan sumber daya manusia ekspatriat 

dan nasional serta nilai dollar (US$) untuk jam kerja; -------------------  

3) Peserta Tender harus berkomitmen pada hal-hal sebagaimana 

komitmen letter yang disetujui oleh peserta tender. ----------------------  

35.6 Mengenai Metode Evaluasi Komersial -------------------------------------------------  

35.6.1 Bahwa Terlapor I menggunakan metode evaluasi komersial 

membandingkan Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 
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Summary (yang berisi distribusi expatriate dan nasional) dengan Table 

Key Personnel yang diajukan pada saat komitmen teknis (vide bukti 

penyelidikan B3, B6, B7, C1, C6, C59); -------------------------------------  

35.6.2 Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, 

Terlapor I tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan bagaimana 

metode evaluasi komersial sebagaimana butir 51.1 diatur secara detail  

di dalam IKPP; -------------------------------------------------------------------  

35.6.3 Bahwa berikut adalah hasil evaluasi komersial yang dilakukan oleh 

Terlapor I yang menggugurkan PT Wood Group Indonesia: -------------  

 

No Jabatan 

Estimated Cumulative 

CTR Value and Man 

hour Summary Total 

Man-

hour  

Key Personel 
Kesimpulan 

Chevron 
Ekspatriat 

Deliverable

s&Activity 

based 

Nasional 

Deliverabl

es&Activit

y based 

1. Project 

Manajer 

640 640 1.280 Peter Lenz 

(Ekspatriat) 

Tidak Konsisten, 

karena dalam 

dokumen teknis 

mencantumkan 

ekspatriat 

2. Lead Flow 

Assurance 

Engineer  

334 458 792 Rajeevan 

Jehanatan 

(Ekspatriat) 

Tidak konsisten, 

karena hanya 

mencantumkan 

nama ekspatriat 

3. Senior 

Deepwater 

Pipeline 

Engineer 

- 1280 1.280 Davis Sze Wei 

Teck/Akashah 

Bashah        

(Ekspatriat) 

Tidak Konsisten, 

karena bukan nama 

personil nasional 

4. Welding 

Engineer/N

DE 

240 1040 1.280 Dr. Binder 

Singh&Andrew 

Mills/Philip 

Lapworth 

(Ekspatriat) 

Tidak konsisten 

 

35.6.4 Bahwa ketidakkonsistenan itu menurut keterangan dari Terlapor I pada 

Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, karena 

penawaran PT Wood Group Indonesia tidak konsisten. PT Wood 

Group Indonesia dalam penawaran teknis menawarkan ekspatriat untuk 

posisi Project Manager dan Lead Flow Assurance Engineer, tidak 

pernah menawarkan sumber daya nasional; ---------------------------------  

35.6.5 Bahwa Terlapor I tidak pernah menjelaskan kepada peserta tender 

terkait kepatuhan dan konsistensi dokumen penawaran teknis dan 
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dokumen penawaran komersial yang harus konsisten (vide bukti 

penyelidikan B5); ----------------------------------------------------------------  

35.6.6 Bahwa mengacu pada pasal 1.2 huruf A dan B dan pasal 1.3   

berdasarkan Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP), Metoda 

Evaluasi Komersial Document No. IO-CV-C-732791 Spesific for 

Procurement Process No./Contract No. C-732791 Instruction to 

Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method, hal-hal yang 

menyebabkan didiskualifikasinya peserta pengadaan adalah (vide bukti 

penyelidikan C8, C10): ---------------------------------------------------------  

1.2 Pada tahap kedua dari pelelangan ini, sebagai tambahan dari 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam IKPP panduan utama, hal-

hal berikut dapat menyebabkan diskualifikasi terhadap peserta 

pengadaan: ------------------------------------------------------------------  

A. Penawaran peserta pengadaan disampaikan tidak sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dari dokumen penawaran 

komersial seperti yang  dijelaskan di dalam lembar-lembar 

harga penawaran dokumen No. IM-CR-C-732791 kecuali 

untuk poin nomor 8 kebijakan baku perjalanan dinas peserta 

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

B. Peserta pengadaan tidak dapat memenuhi ketentuan minimum 

kandungan local yang akan diberikan Panitia Tender pada 

tahap pertama. --------------------------------------------------------  

1.3 Evaluasi penawaran tahap kedua akan terdiri dari verifikasi 

kepatuhan dokumen penawaran terhadap ketentuan pada dokumen 

pengadaan, verifikasi konsistensi informasi, dan kebenaran dan 

perhitungan harga akhir (HEA) seperti dijelaskan dibawah ini. ----  

35.6.7 Bahwa mengacu pada pasal 2.4 berdasarkan Instruksi Kepada Peserta 

Pengadaan (IKPP) Metoda Evaluasi Komersial Document No. IO-CV-

C-732791 Spesific for procurement Process No./Contract No. C-

732791 Instruction to Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method,  

konsistensi yang dimaksudkan adalah (vide bukti penyelidikan C8, 

C10): -------------------------------------------------------------------------------  

2.4 Verifikasi terhadap konsistensi total harga penawaran dalam bentuk 

angka dan huruf pada surat penawaran tahap kedua peserta 

pengadaan dan perincian harga yang disampaikan sesuai dengan 

ketentuan dari lembar-lembar penawaran harga dokumen No. IM-

CR-C-732791 dan akibat dari tidak terpenuhinya ketiga informasi 
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yang disebutkan pada pasal 2.4 penawaran peserta pengadaan 

akan didiskualifikasi.  -----------------------------------------------------  

A. Penawaran peserta pengadaan akan didiskualifikasi jika ketiga 

informasi yang disebutkan dalam Pasal 2.4 ini berbeda;  -------  

B. Jika terdapat salah satu informasi yang berbeda terhadap dua 

informasi lainnya, maka berikut ini urutan keberlakuannya: ---   

1. harga perincian yang diminta pada lembar-lembar 

penawaran harga dokumen No. IM-CR-C-732791 perincian 

yang berlaku dibanding totalnya;  -------------------------------  

2. total harga penawaran yang ditulis dengan huruf; -------------  

3. total harga penawaran yang ditulis dengan angka. ------------  

35.6.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1.6, Pasal 4.1 huruf D, Pasal 6.8, 

Pasal 6.10 Instruksi-Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

Panduan Utama Dokumen No. IB-SGUI-). Rev.6 (IDD-Nov-2009), 

Ketentuan-ketentuan yang menyebabkan peserta didiskualifikasi 

adalah sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C8, C10): ----------------  

1.6 Peserta pengadaan di bawah Sanksi Terlapor I dan/atau BPMIGAS   

Panitia Pengadaaan dapat mendiskualifikasi peserta pengadaan 

dari kepesertaan dalam proses pengadaan tanpa ganti rugi apapun 

pada setiap saat sebelum penunjukan pemenang apabila Panitia 

Pengadaan menemukan bahwa peserta pengadaan di bawah 

sanksi yang diberikan oleh Terlapor I dan/atau BP MIGAS.  ------  

4.1    huruf D  ---------------------------------------------------------------------  

D. Peserta pengadaan akan didiskualifikasi apabila peserta 

pengadaan tersebut tidak menghadiri rapat penjelasan.  ------------  

6.8. Kegagalan dalam menyerahkan jaminan penawaran dengan jangka 

waktu sebagaimana yang ditentukan akan mengakibatkan 

didiskualifikasinya dokumen penawaran peserta pengadaan. ------  

6.10.Dokumen penawaran peserta pengadaan akan dinyatakan gugur 

apabila peserta pengadaan gagal dan/atau lalai untuk 

menyerahkan perpanjangan jaminan penawaran dalam jangka 

waktu yang ditentukan. --------------------------------------------------  

35.6.9 Bahwa dalam ketentuan angka 9.1 dan 9.2 Instruksi-instruksi Kepada 

Peserta Pengadaan (IKPP) Panduan Utama Dokumen No. IB-SGUI-). 

Rev.6 (IDD-Nov-2009) mengatur ketentuan-ketentuan yang 

menyebabkan penawaran dinyatakan gugur pada saat pembukaan 

dokumen penawaran dan kondisi dimana penawaran atau peserta 
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pengadaan dinyatakan gugur selama proses pengadaan (vide bukti 

penyelidikan C8, C10); ---------------------------------------------------------  

35.6.10 Bahwa ketentuan pasal 1.2 huruf A dan B, pasal 2.4 Instruksi Kepada 

Peserta Pengadaan (IKPP) Metoda Evaluasi Komersial Document No. 

IO-CV-C-732791 Spesific For Procurement Process No./Contract No. 

C-732791 Instruction to Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method 

dan Pasal 1.6, Pasal 4.1 huruf D, Pasal 6.8, Pasal 6.10,  Pasal 9.1 dan 

Angka 9.2 Instruksi-instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

Panduan Utama Dokumen No. IB-SGUI-). Rev.6 (IDD-Nov-2009) 

yang mengatur mengenai diskualifikasi dan gugurnya peserta 

pengadaan tidak mengatur mengenai inkonsistensi dokumen teknis dan 

komersial sehingga menyebabkan peserta pengadaan gugur atau 

didiskualifikasi (vide bukti penyelidikan C8, C10); ------------------------  

35.6.11 Bahwa berikut adalah nama Key Personnel dari PT Worley Parsons 

Indonesia: -------------------------------------------------------------------------  

No. Title Name 

A Project Sponsor Andrew Ngiam 

B Project Manager John Hak 

C Engineering Manager Ng Eng Bin 

D Interface Manager Dian Go 

E Pipline Senior Engineer (Deepwater) Arjen Meijer 

F Pipline Senior Engineer (Shallow 

Water) 

Mohammad Reza 

Barzin 

G Lead Flow Assurance Engineer Mustafa Mahmood 

H Wielding Engineer David Reeves 

I Material Engineer Yadhavaraj 

Mageshwaran 

J OE/HES Manager Urmish Davendra Shah 

J Perana Kataren Alt 

K Quality Manager Daradjat Kardono 

L Project Controls Manager Manokaran A.N. 

M Estimation Manager Brian Seeley 

N Procurement Lead Ajay Gupta 

Trevor Mercer 

O Operability, Reliability and 

Maintainability Lead Engineer 

Guy Wuytack 

P IM/IT Manager Hendradi Walujo 

Q EPCI Bid Package Lead Dian Go 

R Senior Construction Engineer Toga Panjaitan 

S Senior Geosurvey Engineer Jeremy Tung 

   

 Note : 

**   full time during the execution of relevant scope of Services 

*** share resources allowed 

Other personnel shall be full time throughout the Contract Terms 
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35.6.12 Bahwa berikut adalah tabel di dalam LDP mengenai dugaan ke-

tidakkonsisten-an Terlapor I dalam melakukan evaluasi terhadap 

dokumen Terlapor II:------------------------------------------------------------  

N

o 
Jabatan 

Estimated Cumulative 

CTR Value and Man 

hour Summary 
Total Man 

hour  
Key Personel 

Kesimpulan 

Chevron Ekspatriat 

Deliverable

s&Activity 

based 

Nasional 

Deliverabl

es&Activit

y based 

1. Senior Shallow 

Water Pipeline 

Engineer 

350 930 1.280 Mohd. Reza 

Barzin 

(Malaysia) 

(Ekspatriat) 

Tidak konsisten 

karena hanya 

mencantumkan 

nama ekspatriat, 

padahal alokasi 

terbesar man 

hour adalah 

nasional 

2. Senior 

Deepwater 

Pipeline 

Engineer 

350 930 1.280 Arjen Maijer 

(Ekspatriat) 

Tidak konsisten 

karena hanya 

mencantumkan 

nama ekspatriat, 

padahal alokasi 

terbesar man 

hour adalah 

nasional 

 

35.6.13 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, susunan tabel Key Personnel sudah 

diberikan oleh peserta tender pada tahap awal tender; ---------------------  

35.6.14 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, Terlapor I mengakui adanya 

kesalahan penyebutan nama jabatan. Sehingga posisi yang tercantum 

dalam daftar Key Personnel tidak sama dengan tabel man hour. 

Seharusnya yang tertulis dalam daftar Key Personnel adalah Lead 

Engineer Pipeline bukan Senior Engineer Pipeline; -----------------------  

35.6.15 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, kesalahan tersebut diketahui pada 

saat sebelum tahap komersial, dalam hal ini adalah pada saat 

dilakukannya klarifikasi di tahap teknis; -------------------------------------  

35.6.16 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, pada dasarnya posisi Lead Engineer 
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dan Senior Engineer hanya perbedaan istilah penyebutannya saja, 

karena yang dimaksud Terlapor I adalah Lead Engineer; -----------------  

35.6.17 Bahwa menurut keterangan Sdr. Rajnish Gupta, terkait adanya 

perbedaan penyebutan atau istilah dimana dalam dokumen komersial 

disebutkan sebagai Lead Engineer sedangkan pada tahap pertama atau 

teknis disebutkan sebagai Senior Engineer, Saksi mengatakan bahwa 

pada dasarnya kedua istilah tersebut menjelaskan posisi yang sama. 

Hanya penyebutan atau istilahnya saja yang berbeda; ---------------------  

35.7 Mengenai Owner Estimates ---------------------------------------------------------------  

35.7.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, penyusunan Owner Estimate (OE) 

dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan Hypothetical Man Hour. 

Pembentukan Hypothetical Man Hour adalah berdasarkan estimasi dari 

Terlapor I yang kemudian divalidasi dengan perkiraan dari peserta 

tender setelah dilakukan klarifikasi teknis. Setelah Hypothetical Man 

Hour ditetapkan, Terlapor I menggunakan data unit rate dari tender 

sejenis yang berlangsung dalam waktu berdekatan sehingga didapatkan 

OE; ---------------------------------------------------------------------------------  

35.7.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, pembagian komposisi ekspatriat dan 

nasional dilakukan berdasarkan pengalaman Terlapor I dalam tender 

sebelumnya, karena terdapat posisi-posisi yang hanya bisa dilakukan 

oleh ekspatriat karena memang belum tersedia sumber daya (orang 

nasional) yang mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Tetapi 

kami tidak mensyaratkan posisi harus diisi oleh ekspatriat; ---------------  

35.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan, untuk Hypothetical Man Hour diperoleh dengan melihat 

CTR dari peserta tender sampai Terlapor I mendapatkan angka yang 

dirasa sesuai; ---------------------------------------------------------------------  

 

Perbandingan Penawaran Komersial Estimated Cumulative CTR Man Hour 

para peserta tender terhadap Owner Estimate Panitia Tender 
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Keterangan Gambar:  

 

  : Kesamaan PT Worley Parson Indonesia, dan Panitia Tender 

 

: Kesamaan PT Wood Group, PT Worley Parson Indonesia dan 

Panitia Tender 

 

 : Kesamaan PT wood Group dan Panitia 

 

35.7.4 Bahwa persentase kesamaan antara penawaran Terlapor II adalah 53.57 

% sedangkan kesamaan PT Wood Group Indonesia adalah sebesar  

28.57 % (vide bukti penyelidikan C1, C3, C41); ----------------------------  

35.8 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait 

dengan Tender Pembangunan Export Front End Engineering & Design 

Contract di Lingkungan Chevron Indonesia Company adalah: ---------------------  

1) Pasal 19 huruf d  -----------------------------------------------------------------------  

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) 

melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu  --------------  

2) Pasal 22 ---------------------------------------------------------------------------------  

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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35.9 Selanjutnya apabila dirinci unsur–unsur ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Pelaku Usaha  --------------------------------------------------------------------------  

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Export Pipeline Front 

End Engineering Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron 

Indonesia Company adalah:  ---------------------------------------------------------  

Bahwa Chevron Indonesia Company didirikan berdasarkan Perjanjian 

Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada Limited 

berdasarkan Perjanjian Kemitraan tertanggal 22 November 1994. Unocal 

Indonesia, Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-

Undang Bermuda dan Unocal Canada Limited adalah suatu perusahaan 

yang didirikan menurut Undang-Undang Alberta, Kanada; (vide Perjanjian 

Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada Limited) 

sebagaimana diubah oleh Perjanjian Kemitraan yang telah diubah dan 

diperbaharui antara Chevron Indonesia Ltd (dahulu Unocal Indonesia, Ltd) 

yaitu suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Bermuda 

dan Unocal Canada International Company, suatu perusahaan yang 

didirikan menurut Undang-Undang Nova Scotia, Kanada tanggal 05 

Agustus 2009. Dalam prakteknya, Chevron Indonesia Company telah 

melaksanakan Tender Export Pipeline Front End Engineering Design 

Contract (No. C732791)yang merupakan obyek perkara a quo (vide bukti 

penyelidikan C70, C73,C74, C75, C78, C80, C82); -----------------------------  

2) Melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama 

pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek 

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu  --------------------------------------  

a) Pemenuhan unsur pasal ini terkait dengan praktek diskriminasi yang 

dilakukan Chevron Indonesia Company/Panitia Tender (Terlapor I) 

dalam bentuk perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu; -----  

b) Chevron Indonesia Company/Panitia Tender (Terlapor I) selaku 

penyelenggara tender diduga telah melakukan tindakan diskriminatif 

terhadap peserta tender sebagaimana fakta sebagai berikut: --------------  

(1)  Bahwa perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha dilakukan 

melalui pemberian CTR Man Hour yang sudah terisi oleh 

Terlapor I kepada Terlapor II selaku peserta pada saat pre-bid 

meeting (vide bukti penyelidikan B5, C12, Keterangan Saksi Sdr. 
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Gangras Shantanu dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 

12 Desember 2013);  

(2)  Bahwa CTR Man Hour seharusnya diisi oleh masing-masing 

peserta tender untuk menilai kemampuan teknis peserta 

pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak 

dan menilai pemahaman peserta pengadaan terhadap lingkup 

pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak. CTR Man Hour 

seharusnya diberikan dalam tabel kosong kepada seluruh peserta 

tender dengan tujuan agar peserta tender dapat memasukkan 

detail scope dan proposal man hour (vide bukti penyelidikan B7); 

(3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, CTR Man Hour 

diberikan Terlapor I dalam amplop melalui hand to hand telah 

dalam keadaan terisi (vide bukti penyelidikan B5); ------------------  

(4) Bahwa berdasarkan keterangan PT Wood Group Indonesia, 

pihaknya mendapatkan CTR Man Hour tidak dalam keadaan 

terisi (kosong) sehingga hal tersebut membuktikan bahwa CTR 

Man Hour yang telah terisi diberikan hanya kepada Terlapor II 

karena diberikan dalam amplop sehingga masing-masing peserta 

tidak mengetahui isi dari amplop tersebut; ----------------------------  

(5) Bahwa terdapat dugaan bahwa terdapat perbedaan amplop yang 

diberikan kepada Terlapor II pada saat pre-bid meeting dengan 

yang diterima peserta tender lainnya. Amplop yang diberikan 

kepada Terlapor I berisi CTR Man Hour yang telah terisi jumlah 

man hour-nya (vide bukti penyelidikan C6,  C12, C20); -----------  

(6) Bahwa dengan adanya pemberian CTR yang telah terisi dan 

selanjutnya disalin (copy paste) untuk dimasukkan dalam 

dokumen penawaran teknis, dokumen penawaran Terlapor II 

menjadi memenuhi kriteria untuk diluluskan dalam evaluasi 

teknis tahap I (vide bukti penyelidikan B5, B7, C8, C10, C38); ---  

(7)  Bahwa pada tanggal 7 september 2010, Terlapor I juga 

memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi distribusi 

ekspatriat dan nasional kepada Terlapor II untuk digunakan 

sebagai Estimated Cumulative CTR Man Hour dalam dokumen 

penawaran komersial Terlapor II (vide bukti penyelidikan B5); ---  

(8) Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Terlapor I tidak 

memberikan Hypothetical Man Hour yang telah terisi alokasi 
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penggunaan sumber daya ekspatriat dan nasional kepada PT 

Wood Group Indonesia (vide bukti penyelidikan B2); --------------  

(9) Bahwa pemberian tersebut diduga sengaja diberikan dalam 

rangka untuk memenangkan Terlapor II, hal tersebut tercermin 

dari hasil perbandingan antara Owner Estimated yang dimiliki 

oleh Terlapor I dengan Estimated Cumulative Man Hour milik 

para peserta. Prosentase kesamaan antara penawaran Terlapor II 

adalah 53.57 % sedangkan kesamaan PT Wood Group Indonesia 

adalah sebesar 28.57% sebagaimana diuraikan dalam fakta 

mengenai Owner Estimate di atas; -------------------------------------  

(10) Bahwa selanjutnya, Terlapor I mendiskualifikasi PT Wood 

Group Indonesia karena dianggap tidak konsisten antara 

penawaran teknis dan komersial dengan membandingkan 

Estimated Cumulatuive Man Hour dengan Key Personnel; --------  

(11) Bahwa atas perilaku mendiskualifikasi tersebut membuktikan 

tindakan Terlapor I yang tidak konsisten, dimana dengan metode 

yang sama yang digunakan oleh Terlapor I yaitu membandingkan 

CTRs pada saat penawaran teknis dengan Estimated Cumulative 

CTR Man Hour pada saat penawaran komersial dan Key 

Personnel, ditemukan fakta bahwa Terlapor II juga tidak 

konsisten dalam penawaran teknis dan komersial dan sepatutnya 

juga didiskualifikasi; 

(12) Bahwa ketidakkonsistenan Terlapor I diakui sendiri oleh Terlapor 

I pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Maret 2013, 

Terlapor I mengakui adanya kesalahan penyebutan nama jabatan. 

Sehingga posisi yang tercantum dalam daftar Key Personnel 

tidak sama dengan tabel man hour. Seharusnya yang tertulis 

dalam daftar Key Personnel adalah Lead Engineer Pipeline 

bukan Senior Engineer Pipeline; ---------------------------------------  

(13) Bahwa keterangan Sdr. Rajnish Gupta tanggal 7 Februari 2013, 

terkait perbedaan penyebutan atau istilah dimana dalam dokumen 

komersial disebutkan sebagai Lead Engineer sedangkan pada 

tahap pertama atau teknis disebutkan sebagai Senior Engineer. 

Menurut Saksi pada dasarnya kedua istilah tersebut menjelaskan 

posisi yang sama. Hanya penyebutan atau istilahnya saja yang 

berbeda. Keterangan Sdr. Rajnish Gupta tersebut patut 

dipertanyakan dan semakin menunjukkan inkonsistensi Terlapor 
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II dalam menyusun dokumen penawaran. Hal tersebut diperkuat 

dengan bukti adanya penyebutan jabatan lead dan senior dalam 

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

(14) Bahwa keterangan Sdr. Rajnish Gupta tanggal 7 Februari 2013, 

terkait perbedaan penyebutan atau istilah, dimana dalam 

dokumen komersial disebutkan sebagai Lead Engineer 

sedangkan pada tahap pertama atau teknis disebutkan sebagai 

Senior Engineer semakin menunjukkan jika telah terjadi 

perubahan dokumen penawaran Terlapor II secara substansial 

dan perubahan substansial tersebut diterima oleh Terlapor I. Hal 

tersebut menunjukkan tindakan diskriminatif Terlapor I dalam 

proses evaluasi;------------------------------------------------------------  

(15) Bahwa di dalam diagram organisasi kerja (Chart Organisasi) 

yang ada dalam dokumen penawaran Terlapor II, terdapat 

penyebutan istilah senior dan lead; (diagram terlampir); -----------  

(16) Bahwa atas uraian poin-poin tersebut di atas, Terlapor I telah 

melakukan tindakan atau praktek diskriminasi; ----------------------  

3) Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang wajar 

dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima: 

a) Bahwa perilaku pemberian keistimewaan dalam bentuk pemberian 

CTRs dan Hypopetical Man Hour yang telah terisi distribusi ekspatriat 

dan nasional serta bentuk diskriminasi dalam evaluasi komersial peserta 

tender melanggar Pasal 2.5, Pasal 6 dan Pasal 4.5 Bab IV tentang 

Strategi pengadaan  PTK 007;  -------------------------------------------------  

2.5. PENGGUNA BARANG/JASA DILARANG ------------------------------  

2.5.2.Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan 

dalam dokumen pengadaan yang mengarah untuk 

memberikan keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon 

Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak tertentu, dan/atau 

melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai 

tindakan pertentangan kepentingan (conflict of interest);  ---  

2.5.3. Mempengaruhi jalannya proses pengadaan baik di dalam 

maupun di luar lingkup organisasi Kontraktor KKS yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan pertentangan 

kepentingan (conflict of interest); --------------------------------  
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6. ETIKA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI  ---------------------------------  

 Pejabat Berwenang, Pengguna Barang/Jasa, Panitia Pengadaan, 

Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan 

rantai suplai harus memenuhi etika sebagai berikut: ----------------------  

6.1.Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku 

dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai, penuh rasa 

tanggung jawab, profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, 

kemandirian  -----------------------------------------------------------------  

6.2.Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, 

yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan penurunan 

kualitas hasil pekerjaan ----------------------------------------------------  

4.5. PANITIA PENGADAAN/TIM INTERNAL DILARANG: -------------------  

4.5.1. Melaksanakan proses pengadaan atau menjalankan prosedur 

pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan 

tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau 

pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan 

(conflict of interest); -----------------------------------------------------  

b) Bahwa PT Wood Group Indonesia dianggap tidak konsisten antara 

penawaran teknis dan penawaran komersial oleh Terlapor I dengan 

mempertimbangkan dokumen sebagai berikut: ------------------------------  

a. CTR PT Wood Group pada saat penawaran teknis;  --------------------  

b. Key Personnel yang diajukan pada klarifikasi teknis; dan  ------------  

c. Estimated Cumulative CTR Man Hour pada dokumen komersial. ---  

c) Bahwa apabila menggunakan metode tersebut, Terlapor II juga tidak 

konsisten untuk penawaran teknis dan komersial sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya; -----------------------------------------------------------  

d) Bahwa diskriminasi dilakukan pada saat evaluasi penawaran dengan 

mendiskualifikasi PT Wood Group Indonesia karena penawaran 

komersial tidak konsisten dengan basis yang sudah disetujui untuk 

penawaran komersial di tahap teknis (vide bukti penyelidikan C46); ---  

e) Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 9.3. Bab X Metoda Pemilihan 

Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya PTK 007 yaitu: ----  

9.3 setelah pembukaan dokumen penawaran, panitia pengadaan/tim 

Internal tidak diperkenankan menambah atau mengurangi dokumen 

pengadaan termasuk kriteria dan tata cara evaluasi -------------------  
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Perilaku Terlapor I dengan membuat kriteria dan tata cara evaluasi baru 

setelah pemasukan penawaran peserta dengan menggunakan komitmen 

teknis yang terjadi pada saat rapat klarifikasi teknis adalah tidak dapat 

dibenarkan;  ------------------------------------------------------------------------  

f) Bahwa basis yang disetujui oleh peserta adalah penggunaan 

Hypothetical Man Hour yang diberikan pada saat klarifikasi teknis 

untuk dimasukkan dalam penawaran komersial sebagai metode evaluasi 

teknis terhadap peserta tender. Ketentuan konsistensi antara CTR 

penawaran teknis, Estimated Cumulative CTR Man Hour penawaran 

komersial dan Key Personnel sebagai metode evaluasi komersial juga 

tidak terdapat dalam ketentuan IKPP dalam Lampiran Metode Evaluasi 

Komersial, dan tidak pernah disampaikan kepada peserta tender (vide 

bukti penyelidikan C8, C10, C44); ---------------------------------------------  

g) Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mendiskualifikasi dan 

menggugurkan peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 1.6, Pasal 4.1 

huruf D, Pasal 6.8, Pasal 6.10,  Pasal 9.1 dan Pasal 9.2 Instruksi-

instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) Panduan Utama Dokumen 

No. IB-SGUI-0. Rev.6 (IDD-Nov-2009) kesimpulan Terlapor I tentang 

penawaran komersial tidak konsisten dengan basis yang sudah disetujui 

untuk penawaran komersial di tahap teknis sehingga menyebabkan 

didiskualifikasinya peserta tender adalah merupakan hasil evaluasi dan 

analisa yang tidak berdasar karena tidak memiliki justifikasi dan tidak 

diatur dalam Instruksi-instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

Panduan Utama Dokumen No. IB-SGUI-0. Rev.6 (IDD-Nov-2009); ----  

h) Selanjutnya secara khusus ketentuan-ketentuan yang mendiskualifikasi 

dan menggugurkan peserta dalam evaluasi komersial mengacu pada 

pasal 1.2 huruf A dan B serta  pasal 2.4 berdasarkan Instruksi-instruksi 

Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)  Metoda Evaluasi Komersial 

Document No. IO-CV-C-732791 Spesific For Procurement Process 

No./Contract No. C-732791  Instruction to Bidder (ITB) Commercial 

Evaluation Method, tidak terdapat akibat hukum diskualifikasi atau 

gugurnya penawaran dan peserta karena penawaran komersial tidak 

konsisten dengan basis yang sudah disetujui untuk penawaran 

komersial di tahap teknis; -------------------------------------------------------  

i) Bahwa motif perbedaan perlakuan tersebut sebagaimana diuraikan di 

atas yang dilakukan oleh Terlapor I tidak memiliki justifikasi yang 
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wajar dari sisi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat 

diterima. ----------------------------------------------------------------------------  

4) Dampak dari perlakuan tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak 

sehat. Bahwa dampak atas perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh 

Terlapor I menyebabkan PT Wood Group Indonesia didiskualifikasi pada 

saat penawaran komersial. Bahwa akibat didiskualifikasinya penawaran 

komersial PT Wood Group Indonesia, Terlapor II selaku peserta tender 

yang tersisa dalam penawaran komersial dimenangkan dalam Tender 

Export Pipeline Front End Engineering Design Contract (No. C732791); --  

35.10 Selanjutnya, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 maka apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai 

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

1) Pelaku Usaha  --------------------------------------------------------------------------  

 Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UNdang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Export Pipeline Front End 

Engineering Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron 

Indonesia Company adalah Terlapor I yang didirikan berdasarkan 

Perjanjian Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada 

Limited berdasarkan Perjanjian Kemitraan tertanggal 22 November 1994. 

Unocal Indonesia, Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut 

Undang-Undang Bermuda dan Unocal Canada Limited adalah suatu 

perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Alberta, Kanada; (vide 

Perjanjian Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada 

Limited) sebagaimana diubah oleh Perjanjian Kemitraan yang telah diubah 

dan diperbaharui antara Chevron Indonesia Ltd (dahulu Unocal Indonesia, 

Ltd) yaitu suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang 

Bermuda dan Unocal Canada International Company, suatu perusahaan 

yang didirikan menurut Undang-Undang Nova Scotia, Kanada tanggal 05 

Agustus 2009. Dalam prakteknya, Terlapor I melalui Panitia Tender telah 

melaksanakan Tender Export Pipeline Front End Engineering Design 

Contract (No. C732791) yang merupakan obyek perkara a quo (vide bukti 

penyelidikan C70, C73,C74, C75, C78, C80,  C82));  ---------------------------  

2) Pihak Lain  -----------------------------------------------------------------------------  

 Pihak lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Export Pipeline Front End 

Engineering Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron 
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Indonesia Company adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha yang 

didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 6 

Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris H. Asmawel Amin SH di Jakarta 

sebagaimana diubah oleh Akte Nomor 5 tanggal 7 Mei 2007 yang dibuat 

oleh Notaris Martina SH di Jakarta, Akte Nomor 91 tanggal 26 November 

2008 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, SH, di Jakarta. Dalam 

prakteknya, Terlapor II merupakan peserta tender dan pemenang Tender 

Export Pipeline Front End Engineering Design Contract (No. C732791) di 

Lingkungan Chevron Indonesia Company (vide bukti penyelidikan C9, 

C11); ------------------------------------------------------------------------------------  

3) Persekongkolan  -----------------------------------------------------------------------  

Persekongkolan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya 

memenangkan peserta tender tertentu. Atas dasar hal tersebut maka dugaan 

terjadi persekongkolan dalam Tender Export Pipeline Front End 

Engineering Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron 

Indonesia Company tersebut didasarkan atas fakta dan analisis sebagai 

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

a) Kerjasama antara dua pihak atau lebih  -----------------------------------------  

Bahwa kerjasama terjadi antara Terlapor I dengan Terlapor II  -------------  

b) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan -------------  

Perilaku dan tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya 

persekongkolan dalam tender ini adalah sebagai berikut: --------------------  

(1) Terlapor I memfasilitasi terjadinya persekongkolan melalui cara-cara 

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

(a) Bahwa Terlapor I telah memberikan CTR yang telah terisi pada 

saat pre-bid meeting kepada Terlapor II, sehingga Terlapor II 

memenuhi syarat minimum dan lolos dalam penawaran 

administrasi dan teknis sebagai bagian dari evaluasi tahap I yang 

dilakukan oleh Terlapor I;  ---------------------------------------------  

(b) Bahwa dengan adanya pemberian CTR yang telah terisi dan 

selanjutnya disalin kembali (copy paste) untuk dimasukkan 

dalam dokumen penawaran teknis, maka penawaran Terlapor II 

menjadi memenuhi kriteria untuk diluluskan dalam tahap 

evaluasi teknis, tahap evaluasi harga bahkan hingga ditetapkan 

sebagai pemenang tender; ----------------------------------------------  
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(c) Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan 

memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------------------------  

(2) Klarifikasi sebagai bentuk persekongkolan:  ------------------------------  

(a) Bahwa berdasarkan Angka 1.17 Bab I tentang Umum PTK 007 

Klarifikasi yaitu:  --------------------------------------------------------  

1.17. Klarifikasi adalah permintaan penjelasan oleh Panitia 

Pengadaan/Tim Internal kepada peserta pengadaan 

barang/jasa atas materi penawaran, selama proses 

pengadaan sepanjang tidak mengubah substansi 

penawaran  --------------------------------------------------------  

(b) Bahwa dalam surat pengantar IKPP lampiran 1, metode 

pemasukan dokumen penawaran untuk Tender Export Pipeline 

Front End Engineering Design Contract (No. C732791) adalah 

sistem pemasukan 2 (dua) tahap; --------------------------------------  

(c) Bahwa klarifikasi teknis untuk sistem pemasukan dokumen 2 

(dua) tahap mengacu ketentuan angka 9.2 BAB XI Tata Cara 

Pelelangan Umum PTK 007 sebagai berikut: -----------------------  

9. EVALUASI PENAWARAN  ---------------------------------------  

9.1. Panitia Pengadaan/Tim Internal dapat melakukan 

Klarifikasi administrasi, teknis dan harga, namun tidak 

diijinkan untuk mengubah materi penawaran dan tidak 

melakukan sesuatu yang bersifat Post Bidding. --------------  

9.2. Pada tahap I (pertama) sistim dua tahap, Panitia 

Pengadaan/Tim Internal dapat melakukan Klarifikasi dan 

verifikasi teknis tanpa mengubah, menambah atau 

mengurangi penawaran teknis sehingga penawaran yang 

semula tidak memenuhi persyaratan teknis minimal 

menjadi memenuhi persyaratan. Negosiasi teknis hanya 

dapat dilakukan kepada penawaran yang memenuhi 

persyaratan teknis minimal dan harus dibatasi pada hal-

hal yang merupakan rincian atau komponen pendukung. 

(d) Bahwa klarifikasi teknis dilakukan oleh Terlapor I setelah 

pembukaan penawaran administrasi dan teknis pada tahap I; -----  

(e) Bahwa dengan adanya klarifikasi teknis menggunakan sistem 2 

(dua) tahap, dokumen penawaran yang dibuka tidak segera 

dievaluasi; -----------------------------------------------------------------  



        
 

halaman 96 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

(f) Bahwa CTR Peserta Tender yang disesuaikan mengikuti 

Hypothetical Man Hour yang dibuat oleh Terlapor I adalah 

komponen pembentuk harga setelah dikalikan dengan unit rate 

dalam bentuk US$ yang dimasukkan dalam Activity Based CTR 

Value dan Deliverables-Based CTR Value sebagaimana tabel 

Owner Estimate milik Terlapor I berikut ini: ------------------------  

 

No Price Breakdown US$ 

1 CTR for Commencement deliverables (lump 

Sum Price) 

151.200 

2A Activity-Based CTR Value 1.614.949 

2B Deliverables-based CTR Value 2.673.909 

3 Contract Price Company Office 100.000 

4 Total Not exceed alowance for business travel 

cost reimbursable under section 1.4 of Exhibit                        

B-Compensation 

150.00 

Total estimate contract value 4.690.058 

 

(g) Bahwa dengan dasar klarifikasi teknis ini, PT Wood Group 

Indonesia merubah penawaran teknisnya mengikuti 

Hypothetical Man Hour dari Terlapor I. Akibatnya penawaran 

komersial PT Wood Group Indonesia dianggap panitia tidak 

konsisten dengan basis yang sudah disetujui untuk penawaran 

komersial di tahap teknis, selanjutnya penawaran PT Wood 

Group Indonesia didiskualifikasi. Namun demikian Terlapor I 

tetap meluluskan penawaran Terlapor II yang juga tidak 

konsisten dengan penawaran teknisnya; ------------------------------  

(3) Pemberian Hypotetical Man Hour kepada Terlapor II sebagai bentuk 

persekongkolan ----------------------------------------------------------------  

(a) Bahwa Terlapor I memberikan Hypothetical Man Hour yang 

telah terisi distribusi ekspatriat dan nasional kepada Terlapor II 

pada tanggal 7 September 2010 untuk digunakan sebagai 

Estimated Cumulative CTR Man Hour dalam dokumen 

penawaran komersial Terlapor II; -------------------------------------  

(b) Bahwa Terlapor I tidak memberikan Hypothetical Man Hour 

yang telah terisi alokasi penggunaan sumber daya ekspatriat dan 

nasional kepada PT Wood Group Indonesia; ------------------------  

(c) Bahwa pemberian tersebut diduga sengaja diberikan untuk 

memenangkan Terlapor II, hal tersebut tercermin dari hasil 

perbandingan antara Owner Estimated yang dimiliki oleh Panitia 
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Tender dengan Estimated Cumulative Man Hour milik para 

peserta persentase kesamaan antara penawaran Terlapor II 

adalah 53.57% sedangkan kesamaan PT Wood Group Indonesia 

adalah sebesar 28.57 % sebagaimana telah diuraikan 

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

(d) Bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan IKPP yang 

mewajibkan peserta untuk mengisi sendiri Estimated Cumulative 

CTR Man Hour-nya dan tindakan Terlapor I melanggar PTK 

007; ------------------------------------------------------------------------  

(e) Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk 

persekongkolan. ----------------------------------------------------------  

(4) Evaluasi Komersial sebagai bentuk persekongkolan ---------------------  

(a) Bahwa metode evaluasi komersial tidak diatur dan dijelaskan 

secara detail didalam IKPP; --------------------------------------------  

(b) Bahwa Terlapor I tidak pernah menjelaskan kepada peserta 

terkait kepatuhan dan konsistensi dokumen penawaran teknis 

dan dokumen penawaran komersial yang harus konsisten (vide 

bukti penyelidikan B5); -------------------------------------------------  

(c) Bahwa ketentuan pasal 1.2 huruf A dan B, pasal 2.4 Instruksi –

instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) Metoda Evaluasi 

Komersial Document No. IO-CV-C-732791 Spesific for 

Procurement Process No./Contract No. C-732791  Instruction to 

Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method dan Pasal 1.6, 

Pasal 4.1 huruf D, Pasal 6.8, Pasal 6.10,  Pasal 9.1 dan Angka 

9.2 Instruksi-instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

Panduan Utama Dokumen No. IB-SGUI). Rev.6 (IDD-Nov-

2009) yang mengatur mengenai diskualifikasi dan gugurnya 

peserta pengadaan tidak mengatur mengenai inkonsistensi 

dokumen teknis dan komersial sehingga menyebabkan peserta 

pengadaan gugur atau didiskualifikasi (vide bukti penyelidikan 

C8, C10); ------------------------------------------------------------------  

(d) Bahwa Terlapor I tidak konsisten saat melakukan evaluasi 

komersial. Ketidakkonsistenan Terlapor I diakui sendiri oleh 

Terlapor I pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Maret 

2013. Terlapor I mengakui adanya kesalahan penyebutan nama 

jabatan. Sehingga posisi yang tercantum dalam daftar Key 

Personnel tidak sama dengan tabel man hour. Seharusnya yang 
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tertulis dalam daftar Key Personnel adalah Lead Engineer 

Pipeline bukan Senior Engineer Pipeline; ---------------------------  

(e) Bahwa keterangan Sdr. Rajnish Gupta tanggal 7 Februari 2013, 

terkait perbedaan penyebutan atau istilah, dimana dalam 

dokumen komersial disebutkan sebagai Lead Engineer 

sedangkan pada tahap pertama atau teknis disebutkan sebagai 

Senior Engineer. Menurut Saksi pada dasarnya kedua istilah 

tersebut menjelaskan posisi yang sama. Hanya penyebutan atau 

istilahnya saja yang berbeda. Keterangan Sdr.  Rajnish Gupta 

tersebut patut dipertanyakan dan semakin menunjukkan 

inkonsistensi Terlapor II dalam menyusun dokumen penawaran. 

Hal tersebut diperkuat dengan bukti adanya penyebutan jabatan 

lead dan senior dalam dokumen penawaran; ------------------------  

(f) Bahwa keterangan Sdr. Rajnish Gupta tanggal 7 Februari 2013, 

terkait perbedaan penyebutan atau istilah, semakin menunjukkan 

jika telah terjadi perubahan dokumen penawaran Terlapor II 

secara substansial. Dan perubahan substansial tersebut diterima 

oleh Terlapor I. Hal tersebut menunjukkan upaya Terlapor I 

untuk meloloskan Terlapor II dalam proses evaluasi komersial; -  

(5) Menyetujui terjadinya persekongkolan -------------------------------------  

(a) Terlapor II menyetujui terjadinya persekongkolan dengan 

menerima CTR Cumulative Man Hour pada saat pre-bid meeting 

yang kemudian diajukan pada dokumen penawaran tahap I, yang 

seharusnya dokumen CTR Cummulative Man Hour tersebut 

dibuat sendiri Terlapor II; ----------------------------------------------  

(b) Terlapor II menyetujui terjadinya persekongkolan dengan 

menerima Hypothetical Man Hour yang telah dilengkapi 

distribusi ekspatriat dan nasional pada saat pada tanggal 7 

September 2010 setelah pengumuman peserta tender yang lolos 

tahap I untuk dimasukkan ke dalam dokumen penawaran tahap 2 

(penawaran komersial) dalam bentuk dokumen Estimated 

Cummulative CTR Man Hour, yang seharusnya dokumen 

tersebut dibuat sendiri Terlapor II; ------------------------------------  

c) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ------------  
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Bahwa dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering Design 

Contract (No. C732791), Terlapor II tidak menolak melakukan tindakan 

untuk menerima CTRs ataupun Hypothetical Man Hour yang telah terisi 

distribusi sumber daya ekspatriat dan nasional, walaupun mengetahui 

atau sepatutnya mengetahui bahwa suatu tindakan tersebut dilakukan 

oleh Terlapor I dalam rangka memenangkan peserta tender tentu, 

mengingat CTRs dan Estimated Cummuluatif CTR Man Hour yang 

diajukan pada saat teknis dan komersial harus diisi sendiri jumlahnya 

serta distribusi penggunaan sumber daya ekspatriat dan nasional serta 

harga oleh peserta tender; ---------------------------------------------------------  

d) Pemberian Kesempatan Eksklusif oleh Penyelenggara Tender atau Pihak 

terkait secara Langsung maupun Tidak Langsung kepada Pelaku Usaha 

yang Mengikuti Tender, dengan Cara Melawan Hukum; --------------------  

1) Terlapor I memberikan CTRs pada saat pre-bid meeting kepada 

Terlapor II untuk dimasukkan dalam dokumen teknis tahap I; ---------  

2) Bahwa dengan adanya pemberian CTRs yang telah terisi dan 

selanjutnya disalin (copy paste) untuk dimasukkan dalam dokumen 

penawaran teknis, dokumen penawaran Terlapor II menjadi 

memenuhi kriteria untuk diluluskan dalam evaluasi teknis tahap I 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; ---------------------------------  

3) Bahwa Terlapor I memberikan Hypothetical Man Hour yang telah 

terisi distribusi ekspatriat dan nasional kepada Terlapor II pada 

tanggal 7 September 2010 untuk digunakan sebagai Estimated 

Cummulative CTR Man Hour dalam dokumen penawaran komersial 

Terlapor II. Akan tetapi Terlapor I tidak memberikan Hypothetical 

Man Hour yang telah terisi alokasi penggunaan sumber daya 

ekspatriat dan nasional kepada PT Wood Group Indonesia; ------------  

4) Bahwa perilaku memberikan CTRs pada saat pre-bid meeting dan 

Hypotetical Man Hour yang telah terisi distribusi ekspatriat dan 

nasional kepada Terlapor II adalah merupakan pemberian 

kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender secara langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan 

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

5) Bahwa Terlapor I mendiskualifikasi PT Wood Group Indonesia 

karena dianggap tidak konsisten antara penawaran teknis dan 

komersial dengan membandingkan CTRs pada saat penawaran teknis 

dengan Estimated Cummulatuive CTR Man Hour pada saat 
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penawaran komersial dan Key Personnel. Terlapor I tidak konsisten 

dalam mendiskualifikasi karena tim penyelidikan dengan metode 

yang digunakan Terlapor I yaitu membandingkan Key Personnel 

dengan Estimated Cummulatuive CTR Man Hour menemukan fakta 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor II  juga 

tidak konsisten dalam penawaran teknis dan komersial dan 

sepatutnya juga didiskualifikasi; --------------------------------------------  

6) Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan terhadap PT Wood 

Group dalam rangka evaluasi komersial dengan tetap memenangkan 

Terlapor II walaupun penawaran komersial dan teknisnya tidak 

konsisten; -----------------------------------------------------------------------  

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 2.5.1, angka 2.5.2, angka 2.5.3, 

angka 4.5.1, BAB VI Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa PTK 007 yaitu: 

2.5. PENGGUNA BARANG/JASA DILARANG: --------------------------  

2.5.1. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan 

persyaratan dalam dokumen pengadaan yang 

mengarah kepada upaya menghindarkan penggunaan 

barang/jasa Produksi Dalam Negeri. ----------------------  

2.5.2. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan 

persyaratan dalam dokumen pengadaan yang 

mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu 

kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau 

pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan pertentangan 

kepentingan (conflict of interest); ---------------------------  

2.5.3. Mempengaruhi jalannya proses pengadaan baik di dalam 

maupun di luar lingkup organisasi Kontraktor KKS 

yang dapat dikategorikan sebagai tindakan 

pertentangan kepentingan (conflict of interest); ----------  

4.5. PANITIA PENGADAAN/TIM INTERNAL DILARANG: -----------  

4.5.1. Melaksanakan proses pengadaan atau menjalankan 

prosedur pengadaan yang mengarah untuk memberikan 

keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia 

Barang/Jasa dan/atau pihak tertentu, dan/atau 

melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan 

sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (conflict of 

interest); ---------------------------------------------------------  
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8) Bahwa perbedaan perlakuan dalam mengevaluasi penawaran 

komersial PT Wood Group Indonesia adalah merupakan pemberian 

kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender secara langsung 

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan 

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

35.11 Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana 

diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan Terlapor I dan 

Terlapor II terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering Design 

Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company; -----------  

36. Menimbang bahwa Terlapor I (Chevron Indonesia Company) menyerahkan Kesimpulan 

Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti 

pemeriksaan C24):  -----------------------------------------------------------------------------------  

36.1 Fakta di persidangan telah membuktikan bahwa Terlapor I tidak pernah 

memberikan CTRs yang telah berisi data man hour kepada Terlapor II pada rapat 

pre-bid meeting tanggal 7 April 2010. Seluruh dokumen yang dibagikan oleh 

Terlapor I kepada para peserta tender dilakukan secara terbuka; -----------------------  

36.1.1 Selama proses persidangan, Tim Investigator berkewajiban untuk 

membuktikan dugaannya sebagaimana tercantum dalam Laporan KPPU 

halaman 16 yang menyebutkan:----------------------------------------------------  

“Bahwa PT Worley Parsons Indonesia mendapatkan CTRs yang berisi 

jabatan dan telah diisi jumlah man hour nya pada saat pre-bid meeting 

tanggal 7 April 2010. Pemberian CTRs yang telah terisi kepada PT 

Worley Parsons Indonesia dan peserta lain dilakukan Panitia Tender 

secara langsung atau melalui hand-to-hand dalam sebuah amplop. 

Selanjutnya, PT Worley Parsons Indonesia menyalin (copy paste) 

dokumen CTRs dari Panitia Tender untuk diajukan pada saat penawaran 

teknis”; ---------------------------------------------------------------------------------  

36.1.2 Untuk membuktikan dugaannya sebagaimana dikutip di atas, Tim 

Investigator telah menghadirkan saksi-saksi yang mewakili para peserta 

tender yang hadir pada Rapat tanggal 7 April 2010 yaitu: ---------------------  

36.1.2.1 Saksi Heraldo Panjaitan dari PT Bechtel Indonesia, yang hadir 

pada Rapat 7 April 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa 

pada Rapat 7 April 2010 tersebut tidak ada penyerahan CTRs 

dalam amplop tertutup kepada peserta lelang. Seluruh CTRs 

yang diterima oleh peserta lelang dibagikan dihadapan semua 
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peserta lelang dan masih dalam keadaan kosong. Selain itu, 

Saksi Heraldo Panjaitan juga menegaskan bahwa proses Tender 

Export Pipeline FEED berlangsung secara transparan dan PT 

Bechtel Indonesia tidak pernah menerima perlakuan yang 

diskriminatif dalam bentuk apapun dari Terlapor I; ----------------  

36.1.2.2 Saksi Rhatinam Senti Khumar dari PT Technip Indonesia 

menerangkan bahwa dirinya tidak hadir pada Rapat 7 April 2010 

tersebut. Menurut daftar absensi yang dimiliki oleh Terlapor I 

dan telah diserahkan kepada Tim Investigator KPPU serta 

diperlihatkan kembali di muka persidangan kepada Majelis 

Komisi, maka wakil PT Technip yang hadir saat itu adalah Ravi 

Prakasha dan Kunto N, dimana keduanya tidak pernah 

dihadirkan di muka persidangan oleh Tim Investigator KPPU; 

36.1.2.3 Namun demikian, Saksi Rhatinam Senti Khumar menyatakan 

bahwa PT Technip Indonesia tidak pernah mengalami perlakuan 

diskriminatif selama proses Tender Export Pipeline FEED dan 

selalu memperoleh kesempatan bertanya yang luas mengenai 

syarat-syarat tender. Selain itu, Saksi Rhatinam Senti Khumar 

juga menegaskan bahwa PT Technip Indonesia memahami 

seluruh syarat tender yang tercantum dalam Instruksi-instruksi 

Kepada Peserta Pengadaan (“IKPP”)/Instruction to Bidders 

(“ITB”); -------------------------------------------------------------------  

36.1.2.4 Saksi James Tsang dari PT Wood Group Indonesia 

menerangkan bahwa dirinya tidak hadir pada Rapat tanggal 7 

April 2010 tersebut. Namun demikian, Saksi James Tsang 

mengakui bahwa dirinya memahami syarat-syarat tender yang 

diatur dalam ITB yang diberlakukan oleh Terlapor I. Novianti 

Abdrianingsih yang mendampingi Saksi James Tsang 

menyatakan dirinya menghadiri Rapat tanggal 7 April 2010, 

namun tidak ingat lagi apakah saat itu ada dokumen CTRs yang 

dibagikan oleh Terlapor I;  ---------------------------------------------  

36.1.2.5 Saksi Gangras Santanu dari Terlapor II menerangkan bahwa 

dirinya tidak hadir pada Rapat tanggal 7 April 2010 dan bahkan 

dirinya baru terlibat dalam tim Business Developtment Terlapor 

II pada bulan Nopember 2010, dimana saat itu proses Tender 

Export Pipeline FEED sudah selesai. Keterangan dari Saksi 

Gangras Santanu mengenai periode jabatannya ini konsisten dan 
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dikuatkan dengan keterangan Saksi Bambang Widiastomo dan 

keterangan Terlapor II sendiri;  ----------------------------------------  

36.1.2.6 Saksi Gangras Santanu juga mengakui bahwa pada saat dirinya 

memberikan keterangan kepada KPPU sebagaimana tercantum 

di dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 19 Januari 2012, ia 

tidak memahami bahwa dalam memberikan keterangan kepada 

KPPU maka keterangan tersebut harus merupakan keterangan 

yang bersumber dari hal-hal yang dialami, dilihat atau didengar 

sendiri olehnya (vide Pasal 51 Perkom No. 1/2010). Saksi 

Gangras Shantanu hanya menginformasikan bahwa saat 

memberikan keterangan tanggal 19 Januari 2012 tersebut, ia 

didampingi Sdri. Sheilawaty Anom yang saat itu berada dalam 

tim Business Development di Terlapor II dan ikut terlibat dalam 

proses Tender Export Pipeline FEED ini;  ---------------------------  

36.1.2.7 Oleh karena Saksi Gangras Santanu tidak hadir dalam Rapat 

tanggal 7 April 2010 dan juga tidak terlibat secara langsung 

dalam proses Tender Export Pipeline FEED, maka keterangan 

dari saksi Gangras Santanu sehubungan dengan proses Tender 

Export Pipeline FEED tidak dapat dipertimbangkan dan tidak 

memiliki kekuatan pembuktian apapun karena keterangannya 

bersumber dari cerita orang lain (hearsay) yang di dalam ilmu 

hukum dikenal sebagai “testimonium de auditu”;-------------------  

36.1.2.8 Terlapor I memohon perhatian Majelis Komisi yang Terhormat 

bahwa hingga akhir persidangan Majelis Komisi, ternyata Tim 

Investigator KPPU tidak berhasil mendatangkan Sdri. 

Sheilawaty Anom yang pernah mendampingi Saksi Gangras 

Shantanu dalam memberikan keterangan sebagaimana tercantum 

di dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 19 Januari 2012 

untuk diperiksa silang (cross examined) oleh Kuasa Hukum 

Terlapor I. Fakta ini semakin menguatkan bahwa seluruh 

keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 

19 Januari 2012 tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti 

apapun di dalam perkara ini. Belum lagi FAKTA bahwa Sdri. 

Sheilawaty Anom tidak pernah ikut menghadiri secara langsung 

Rapat Pre-bid Meeting tanggal 7 April 2010 dan 7 September 

2010. Oleh karena itu, keterangan dari Sdr. Gangras Shantanu 

dan Sdri. Sheilawaty Anom di dalam Berita Acara Penyelidikan 
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tanggal 19 Januari 2012 seluruhnya bersifat “testimonium de 

auditu”; --------------------------------------------------------------------  

36.1.2.9 Saksi Rajnish Gupta dari Terlapor II menerangkan bahwa 

dirinya hadir dalam Rapat tanggal 7 April 2010 dan menyatakan 

bahwa Terlapor I tidak pernah membagikan CTRs yang sudah 

terisi man hournya kepada Terlapor II. Bahkan setiap dokumen 

yang dibagikan Terlapor I dilakukan di hadapan semua peserta 

lelang yang hadir; --------------------------------------------------------  

Dari seluruh keterangan Saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka 

tuduhan Tim Investigator KPPU bahwa Terlapor I telah melakukan 

tindakan diskriminasi dan/atau persekongkolan tender dengan Terlapor II 

dengan cara membagikan CTRs yang sudah terisi man hour-nya hanya 

kepada Terlapor II jelas tidak terbukti; -------------------------------------------  

36.1.3 Terlapor I juga memohon perhatian Majelis Komisi yang Terhormat atas 

fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis yang sudah dimiliki oleh 

Tim Investigator KPPU sendiri, yang juga telah disampaikan dalam 

persidangan Majelis Komisi, yaitu: ------------------------------------------------  

36.1.3.1 Dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor II pada 

tanggal 5 Mei 2010 yang antara lain berisi proposed man hour, 

ternyata berbeda dari data jumlah man hour yang dijadikan 

sebagai acuan oleh Terlapor I. Pada tahap ini, Terlapor I bahkan 

belum memiliki perkiraan man hour sesuai format yang nantinya 

akan digunakan dalam proses penawaran komersial para peserta 

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

36.1.3.2 Selain itu,  kalaupun benar Terlapor II melakukan copy paste 

mengenai data proposed man hour sebagaimana dituduhkan Tim 

Investigator KPPU, maka dokumen penawaran yang diajukan 

oleh Terlapor II akan sama persis dengan format AFE yang 

dimiliki oleh Terlapor I, namun demikian faktanya dokumen 

penawaran yang diajukan oleh Terlapor II berbeda dengan 

format AFE yang dimiliki oleh Terlapor I. Tim investigator 

KPPU seharusnya mencermati hal ini pada saat memeriksa 

seluruh dokumen tender yang sudah diserahkan oleh Terlapor I 

dalam proses penyelidikan;  --------------------------------------------  

36.1.3.3 Pengisian CTRs dan man hour merupakan bagian dari 

permintaan proposal teknis bagian kedua, dimana evaluasi 

dalam tahap ini tidak akan menyebabkan peserta lelang tersebut 
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menjadi didiskualifikasi oleh Terlapor I karena ke empat peserta 

lelang hanya diwajibkan untuk mengisi CTRs dan jumlah man 

hour yang mereka usulkan di dalam Lampiran 2.B yang telah 

diberikan oleh Terlapor I; ----------------------------------------------  

Tujuan dari pengisian CTRs dan man hour pada tahap ini adalah 

untuk mengetahui pemahaman peserta tender terhadap ruang 

lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Terlapor I. Hal tersebut 

di atas juga konsisten dengan Bagian 2.0 dari IKPP/ITB 

mengenai Permintaan Proposal Teknis (vide bukti T1-2), dimana 

di dalam butir 2.7 antara lain disebutkan:  ---------------------------  

“Peserta Pengadaan harus memasukkan semua dokumen 

lengkap dengan semua informasi yang diminta sehingga 

Chevron dapat mengevaluasi Proposal Teknis Peserta 

Pengadaan. Kegagalan Peserta Pengadaan untuk memasukkan 

dan/atau mengklarifikasi setiap dokumen secara lengkap sesuai 

dengan permintaan pada Bagian Dua ini dapat menyebabkan 

Penawaran Teknis Peserta Pengadaan didiskualifikasi”   --------  

dan butir 3.2 Lampiran 2.B dari IKPP yang menyebutkan: -------  

“Rangkuman-rangkuman Informasi dan Jam Kerja-Jam Kerja 

dari semua CTR merupakan subyek untuk klarifikasi dan 

negosiasi selama proses pelelangan Teknis. Lingkup Jasa dan 

jam kerja dari semua CTR akan dimasukkan ke dalam Dokumen 

Kontrak pada Appendix A-2.A. Lingkup Kerja masing-masing 

CTR yang telah disetujui harus digunakan sebagai dasar dari 

CTR-CTR dan Jam kerja CTR-CTR yang diajukan Peserta 

Pengadaan harus digunakan sebagai dasar bagi Peserta 

Pengadaan untuk mengajukan penyesuaian terhadap jam kerja 

CTR selama perioda Commencement”   -----------------------------  

Di dalam butir 2.7 di atas telah secara jelas disebutkan bahwa 

satu-satunya kriteria yang dapat menyebabkan peserta lelang 

didiskualifikasi adalah apabila peserta lelang tersebut tidak 

memasukkan data (termasuk data proposed man hour) secara 

lengkap dan/atau mengklarifikasi data yang telah diajukan 

tersebut dan pengisian proposed man hour akan merupakan 

subjek dari klarifikasi dan negosiasi selama proses teknis 

berlangsung.  -------------------------------------------------------------  
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Jadi, kalaupun diasumsikan benar bahwa Terlapor II menerima 

CTRs berisi man hour yang telah diisi oleh Terlapor I, quod non, 

maka hal tersebut tetap saja tidak akan membawa “keuntungan” 

apapun bagi Terlapor II. Hal ini disebabkan karena:  --------------  

(i)  Berapapun man hour yang diberikan oleh Terlapor II maka 

man hour tersebut tetap menjadi subjek klarifikasi dari 

Terlapor I;  ----------------------------------------------------------  

(ii)  Penentuan pemenang tender didasarkan pada penawaran 

komersial yang diajukan peserta tender berdasarkan 

pengisian unit rate pada Formulir Estimated Cummulative 

CTR Price and Man Hour yang sama bagi semua peserta 

tender, dimana Formulir Estimated Cummulative CTR Price 

and Man Hour tersebut berisi jumlah man hour yang sudah 

ditetapkan oleh Terlapor I. ----------------------------------------  

36.1.4 Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tim Investigator KPPU tidak 

dapat membuktikan tuduhannya bahwa Terlapor I telah memberikan CTRs 

yang telah berisi data man hour kepada Terlapor II pada Rapat tanggal 7 

April 2010 dalam amplop tertutup dan karenanya tuduhan ini harus 

dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Komisi yang Terhormat; -------------  

36.2 Fakta di persidangan telah membuktikan bahwa Terlapor I tidak pernah 

memberikan Estimated Cummulative CTR Value dan Man Hour Summary kepada 

Terlapor II yang berbeda dengan yang diberikan kepada PT Wood Group 

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

36.2.1 Selama proses persidangan, Tim Investigator KPPU berkewajiban untuk 

membuktikan dugaannya sebagaimana tercantum dalam Laporan KPPU 

halaman 30 yang menyebutkan:  ---------------------------------------------------  

“pada saat rapat penjelasan tanggal 7 September 2010 tersebut, Panitia 

Tender memberikan dokumen Estimated Cumulative CTR Value and Man 

Hour Summary yang telah terisi distribusi expatriate dan nasional 

kepada PT Worley Parson Indonesia, sedangkan PT Wood Group 

Indonesia hanya diberikan dalam bentuk kosong”; ----------------------------  

Pada saat dilakukannya Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010, maka 

tahapan lelang sudah memasuki tahapan II, dimana para peserta tender 

akan diminta untuk mengajukan penawaran komersialnya. Pada tahapan 

ini, peserta Tender Export Pipeline FEED hanya tersisa 2 (dua) peserta 

saja yaitu PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II; -------------------------  
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Selain itu, Terlapor I bermaksud menegaskan terlebih dahulu bahwa 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang ditetapkan oleh 

Terlapor I selain untuk posisi-posisi yang ditetapkan oleh Terlapor I 

sebagai posisi Key Personnel juga mencakup posisi-posisi lainnya. Di luar 

dari posisi untuk Key Personnel, baik PT Wood Group Indonesia maupun 

Terlapor II memiliki kebebasan untuk menentukan personnel yang akan 

ditempatkannya. Namun demikian, untuk posisi-posisi Key Personnel, 

maka PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II selain harus mengikuti 

Man Hour Summary yang telah ditetapkan juga harus menempatkan 

personnel-nya sesuai dengan nama-nama yang telah diajukan dan 

dievaluasi oleh Terlapor I untuk posisi-posisi Key Personnel tersebut. 

Mengingat bahwa posisi untuk non-Key Personnel tidak menjadi bagian 

dari evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I, maka uraian di bawah ini 

akan fokus pada Hypothetical Man Hour untuk posisi-posisi Key 

Personnel saja; ------------------------------------------------------------------------  

36.2.2 Sebelum dilakukannya Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010 

tersebut, Tim Investigator KPPU dalam poin 34 dan 35 halaman 20-28 

Laporan KPPU telah mengakui adanya FAKTA mengenai adanya Bidder 

Commitment Workshop Export Pipeline FEED, dimana dalam kegiatan 

tersebut sudah dibahas mengenai Hypothetical Man Hour untuk posisi-

posisi Key Personnel antara Terlapor I dengan masing-masing Terlapor II 

dan PT Wood Group Indonesia dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi 

antara usulan Hypothetical Man Hour yang diajukan Terlapor II dan PT 

Wood Group Indonesia dengan data Hypothetical Man Hour yang 

dijadikan rujukan oleh Terlapor I; -------------------------------------------------  

Hasil dari pertemuan klarifikasi yang dilakukan antara Terlapor I dengan 

masing-masing Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia antara lain 

adalah adanya komitmen dari Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia 

untuk menggunakan Hypothetical Man Hour yang sama dan telah 

ditetapkan oleh Terlapor I dalam bentuk Formulir Estimated Cummulative 

CTR Price and Man Hour sebagai dasar untuk mengajukan penawaran 

komersial bagi Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia di proses tender 

Tahap II; -------------------------------------------------------------------------------  

Fakta-fakta di atas telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Saksi James 

Tsang dan Saksi Rajnish Gupta, dimana kedua Saksi tersebut menghadiri 

Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010; ------------------------------------  
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36.2.3 Terlapor I memohon perhatian Majelis Komisi yang Terhormat terhadap 

FAKTA di atas sebenarnya sudah diakui pula oleh Tim Investigator 

sebagaimana tertuang dalam Laporan KPPU, yaitu bahwa Hypothetical 

Man Hour yang telah disepakati oleh Terlapor I, Terlapor II dan PT Wood 

Group Indonesia tercantum dalam halaman 24-25 Laporan KPPU (untuk 

PT Wood Group Indonesia) dan halaman 28 Laporan KPPU (untuk 

Terlapor II). Jika Majelis Komisi yang Terhormat mencermati 

Hypothetical Man Hour yang disepakati oleh PT Wood Group Indonesia 

dan Terlapor II dalam halaman 24, 25 dan 28 Laporan KPPU tersebut, 

maka FAKTANYA adalah bahwa tabel dalam Formulir Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour yang disepakati adalah sama 

persis dengan tanpa mencantumkan adanya distribusi ekspatriat dan 

nasional untuk keduanya; -----------------------------------------------------------  

Adapun revisi terhadap beberapa dokumen lelang antara lain mengenai 

Attachment 1- Hypothetical Man Hour yang dilakukan oleh Terlapor I 

pada Rapat Penjelasan tanggal 07 September 2010 yang dihadiri secara 

bersama-sama oleh Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia adalah 

hanya dilakukan pada perubahan format kolom, dimana disediakan kolom 

distribusi antara ekspatriat dan nasional dan kolom harga, namun tetap 

tidak mencantumkan adanya distribusi ekspatriat dan nasional (vide bukti 

T1-3). ----------------------------------------------------------------------------------  

Selama proses persidangan Majelis Komisi, Tim Investigator KPPU tidak 

berhasil membuktikan bahwa PT Wood Group Indonesia menerima 

Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang berbeda 

dengan yang diterima oleh Terlapor II. Baik Saksi James Tsang maupun 

Saksi Rajnish Gupta sama-sama telah mengkonfirmasi bahwa keduanya 

menerima Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour 

yang sama, dimana distribusi antara ekspatriat dan nasional masih dalam 

keadaan kosong dan justru menjadi kewajiban PT Wood Group Indonesia 

dan Terlapor II untuk mengisinya sebagai bentuk penawaran komersial 

yang diajukan keduanya. Kedua Saksi tersebut di muka persidangan sama-

sama telah diperlihatkan Formulir Estimated Cummulative CTR Price and 

Man Hour yang masih kosong untuk kolom distribusi ekspatriat dan 

nasional dan membenarkan bahwa tabel itulah yang mereka terima dari 

Terlapor I untuk diisi dan dijadikan dasar bagi penawaran komersial; -------  

36.2.4 Baik Saksi James Tsang maupun Saksi Rajnish Gupta juga menegaskan 

bahwa di dalam IKPP/ITB yang diberikan oleh Terlapor I memang tidak 
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pernah mensyaratkan apakah Key Personnel ataupun pekerja lainnya yang 

akan digunakan peserta lelang haruslah ekspatriat ataupun nasional.  -------  

Adanya distribusi antara penggunaan ekspatriat dan nasional memang 

tidak menjadi pertimbangan bagi Terlapor I. Satu-satunya penilaian dari 

Terlapor I adalah apakah orang yang diusulkan untuk menempati Key 

Personnel oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II dalam 

penawaran komersialnya adalah orang yang memiliki kemampuan yang 

sudah dievaluasi dan dinyatakan telah memenuhi kualifikasi yang telah 

disyaratkan oleh Terlapor I. Digunakannya tenaga kerja ekspatriat dan 

nasional beserta komposisinya untuk posisi Key Personnel sepenuhnya 

bergantung pada peserta lelang itu sendiri karena penggunaan ekspatriat 

dan nasional secara otomatis akan berpengaruh kepada harga dan 

penawaran komersial yang diajukan oleh PT Wood Group Indonesia dan 

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

Oleh karena itu, hal yang menjadi perhatian dari Terlapor I dalam 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour adalah: -------------------  

36.2.4.1 Apakah Hypothetical Man Hour yang digunakan oleh Terlapor 

II dan PT Wood Group Indonesia dalam mengajukan 

penawarannya memang sudah menggunakan Formulir Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour yang sudah ditetapkan 

oleh Terlapor I dan telah diterima sebelumnya oleh Terlapor II 

dan PT Wood Group Indonesia pada Rapat Klarifikasi Teknis 

dan Hypothetical Man Hour tanggal 18 Agustus 2010; dan ------  

36.2.4.2 Apakah Key Personnel yang digunakan oleh Terlapor II dan PT 

Wood Group Indonesia dan dijabarkan dalam Formulir 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour sesuai 

dengan komitmen yang sebelumnya sudah diberikan oleh 

masing-masing peserta lelang pada Rapat Klarifikasi Teknis dan 

Hypothetical Man Hour tanggal 18 Agustus 2010 (lihat halaman 

20-28 Laporan KPPU); -------------------------------------------------  

Tim Investigator KPPU sendiri seharusnya sejak awal sudah 

menyadari dan teliti bahwa apabila membandingkan Owner 

Estimate tentang Estimated Cumulative CTR Value and Man 

Hour Summary milik Terlapor I yang tercantum di halaman 2 

Laporan KPPU dengan proposal Terlapor II yang tercantum di 

halaman 33-34 Laporan KPPU, maka akan terlihat perbedaan 

yang nyata dan jelas tidak sama dalam pembagian distribusi 
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ekspatriat dan nasionalnya. Ketidaksamaan ini sebenarnya sejak 

awal sudah menjadi bukti yang absolut untuk membuktikan 

bahwa dugaan Tim Investigator KPPU justru bertolak belakang 

dengan hasil temuan mereka sendiri yang diuraikan dalam 

Laporan KPPU; ----------------------------------------------------------  

36.2.5 Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tim Investigator KPPU tidak 

dapat membuktikan tuduhannya bahwa dalam Rapat Penjelasan tanggal 7 

September 2010 Terlapor I telah memberikan Estimated Cumulative CTR 

Value and Man Hour Summary yang telah terisi distribusi ekspatriat dan 

nasional kepada Terlapor II, sementara PT Wood Group Indonesia 

menerimanya dalam bentuk kosong. Oleh karena itu, dugaan ini harus 

dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Komisi yang Terhormat; -------------  

36.3 Fakta di persidangan telah membuktikan bahwa peraturan yang berlaku pada saat 

Tender Export Pipeline FEED berlangsung adalah PTK 007 revisi 1 dan Terlapor I 

telah memperoleh persetujuan dari bpmigas sebelum dimulainya proses Tender 

Export Pipeline FEED ini; --------------------------------------------------------------------  

36.3.1 Satu-satunya saksi yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU untuk 

membuktikan tuduhan bahwa Terlapor I belum mendapatkan persetujuan 

terlebih dahulu dari BP MIGAS sebelum memulai proses tender adalah 

Saksi Arief Sukma Wijaya yang berasal dari BP MIGAS; --------------------  

36.3.2 Namun ternyata di persidangan, Saksi Arief Sukma Wijaya justru 

memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa: -----------------------------  

36.3.2.1 Ketentuan PTK 007 yang dipakai dalam pelaksanaan Tender 

Export Pipeline FEED ini adalah PTK 007 Revisi 1 yang 

berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BPMIGAS 

Nomor: KEP-0076/BP00000/2009-SO tanggal 4 September 

2009 tentang Buku Kesatu Revisi-I dan Buku Kedua Revisi-I 

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor 

Kerja Sama (“PTK 007 Revisi 1”), dan bukan berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala BP Migas Nomor: KPTS-13/BP00000/2007-

SO tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa (“SK BP Migas 2007”) sebagaimana dirujuk oleh Tim 

Investigator KPPU dalam Laporan KPPU;  --------------------------  

36.3.2.2 Mengingat bahwa proses Tender Export Pipeline FEED ini 

dimulai pada tanggal 24 Nopember 2009, maka ketentuan PTK 

007 yang digunakan adalah PTK 007 Revisi 1. Kesalahan 

rujukan peraturan PTK 007 yang dipakai oleh Tim Investigator 
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KPPU ini jelas sangat fatal dan membawa implikasi hukum 

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

36.3.2.3 BP Migas telah menerbitkan Surat No. 1789/BPD3000/2009/S7 

tanggal 18 Nopember 2009 perihal: Persetujuan Rencana 

Pengadaan “Export Pipeline Front End Engineering & Design” 

(Nomor: C732791) (“Surat Persetujuan BP Migas”) (vide bukti 

T1-5) yang sudah menyetujui diadakannya proses lelang oleh 

Terlapor I ini sebelum Terlapor I sendiri memulai proses tender 

pada tanggal 24 Nopember 2009. Surat persetujuan BP Migas 

ini diterbitkan setelah melalui beberapa tahapan terlebih dahulu 

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

a) Adanya Surat Permohonan Persetujuan Rencana Pengadaan 

tanggal 13 Oktober 2009 yang diajukan oleh Terlapor I; dan 

b) Diadakannya rapat untuk membicarakan Rencana Pengadaan 

pada tanggal 22 Oktober 2009 dan tanggal 04 November 

2009 antara BP Migas dan Terlapor I; ---------------------------  

Keterangan Saksi Arief Suka Wijaya di atas sejalan dengan 

ketentuan Buku Dua, Bab II Pasal 2.1 dan 2.1.1 PTK 007 Revisi 

1, yang menyatakan:-----------------------------------------------------  

“2.1 Kontraktor KKS dalam tahap produksi berwenang untuk 

melaksanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan 

pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan kegiatan 

pengadaan berikut sebelum dilaksanakan harus terlebih 

dahulu mendapatkan persetujuan BPMIGAS, yaitu: ----  

2.1.1 Rencana pengadaan barang/jasa untuk pelelangan, 

pemilihan langsung atau penunjukan langsung, dengan 

nilai per paket rencana pengadaan lebih besar dari Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau lebih 

besar dari US$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika 

Serikat). Tata cara penyampaian diatur dalam BAB V 

angka 2.” ----------------------------------------------------------  

36.3.2.4 Terlapor I tidak memerlukan adanya persetujuan Authorization 

for Expenditure (“AFE”) sebelum dimulainya proses Tender 

Export Pipeline FEED ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Buku Dua, Bab II Pasal 2.1 dan 2.1.1 PTK 007 Revisi 1 yang 

secara tegas menyatakan bahwa persetujuan AFE tidak 

disyaratkan ada sebelum dapat dimulainya proses tender, 



        
 

halaman 112 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

melainkan cukup dengan telah dikeluarkannya Surat Persetujuan 

BP Migas saja; -----------------------------------------------------------  

36.3.3 Selain mengklarifikasi mengenai 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tuduhan 

Tim Investigator KPPU dalam Laporan KPPU sebagaimana diuraikan di 

atas, Saksi Arief Sukma Wijaya juga memberikan keterangan atas 

pertanyaan-pertanyaan yang secara khusus diajukan oleh Terlapor I yaitu: -  

36.3.3.1 Merujuk pada PTK 007 Revisi 1, memang terdapat perbedaan 

yang jelas mengenai sistem lelang dua sampul dan dua tahap, 

dan acuan ketentuan yang dipakai dalam PTK 007 Revisi 1 

memang juga berbeda;  -------------------------------------------------  

Saksi Arief Sukma Wijaya merujuk pada pada ketentuan PTK 

007 Revisi 1 Buku 2, Bab XI di dalam pasal 7.2 yang 

menjelaskan mengenai pengertian Sistem Dua Sampul yaitu: 

“7.1.1. Sistem ini dianjurkan untuk pekerjaan yang lingkup 

kerja dan/atau spesifikasi teknisnya sudah pasti namun 

memerlukan evaluasi teknis yang mendalam. Dalam proses ini 

tidak boleh dilakukan negosiasi teknis dan/atau penambahan 

dokumen penawaran.” --------------------------------------------------  

Sementara pemahaman mengenai Sistem Dua Tahap diatur 

dalam Pasal 7.3 yang menyatakan: ------------------------------------  

“7.3.1. Sistem ini dianjurkan dalam pengadaan Pekerjaan 

Bersifat Kompleks, menggunakan sistem desain yang 

tidak/belum standar sehingga mungkin akan banyak 

memerlukan penyesuaian teknis. Pemasukan dokumen 

penawaran pada sistem ini dilakukan dengan dua tahap.” -------  

Saksi Arief Sukma Wijaya menambahkan bahwa mengingat 

pekerjaan di laut dalam seperti Tender Export Pipeline FEED 

ini belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya dan 

pekerjaannya yang bersifat kompleks, maka BP Migas 

memutuskan untuk menerima usulan Terlapor I untuk 

menjalankan tender menggunakan sistem dua tahap 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 Buku 2, Bab XI PTK 007 

Revisi 1; -------------------------------------------------------------------  

Ahli yang diajukan oleh Tim Investigator yaitu DR. Ir. Ricky 

Lukman Tawekal juga menerangkan bahwa di Indonesia belum 

pernah ada proyek yang sejenis. Mengingat Ahli ini tidak 

memperoleh informasi mengenai Tender Export Pipeline FEED 
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ini, maka Ahli tidak dapat memberikan pendapatnya mengenai 

tingkat kompleksitasnya; -----------------------------------------------  

36.3.3.2 Selama proses Tender Export Pipeline FEED, Terlapor I 

diperbolehkan untuk meminta klarifikasi terhadap hal-hal yang 

dianggap perlu diklarifikasi tanpa adanya pembatasan mengenai 

hal-hal apa saja yang boleh diklarifikasi dari peserta tender. 

Penjelasan Saksi ini jelas membuktikan kekeliruan dugaan Tim 

Investigator KPPU dalam butir (ix) dan butir (x) halaman 59 

Laporan KPPU, dimana Tim Investigator KPPU menyatakan 

bahwa: “perbandingan aspek yang dibatasi untuk diklarifikasi 

berdasarkan PTK 007 dengan aspek yang dilakukan oleh 

Panitia Tender adalah berbeda”; -------------------------------------  

36.4 Terlapor I telah mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam formulir F-11 yang 

dibagikan kepada Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia dalam tahap teknis 

mengenai pencantuman titel senior dalam daftar Key Personnel. namun demikian, 

kekeliruan tersebut tidak menimbulkan adanya tindakan diskriminasi dan/atau 

persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan hal ini berhasil dibuktikan 

oleh Terlapor I melalui keterangan Saksi dan bukti tertulis yang diajukan di muka 

persidangan; -------------------------------------------------------------------------------------  

36.4.1 Pada saat Terlapor I menyerahkan Tanggapan atas Laporan KPPU di 

persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Komisi, Terlapor I telah 

secara khusus memberikan presentasi mengenai adanya kekeliruan dalam 

pencantuman titel Senior dan Lead dalam Formuilir F-11 yang dibagikan 

pada saat tahap teknis dan menerangkan bahwa kekeliruan ini tidak 

menimbulkan implikasi apapun karena ternyata Terlapor II dan PT Wood 

Group Indonesia telah memahami esensi dari Key Personnel dan 

perbedaan antara posisi lead dan senior. Hal ini juga telah dijelaskan oleh 

Terlapor I pada saat memberikan keterangannya di hadapan persidangan 

Majelis Komisi. Di bawah ini, Terlapor I akan menguraikan kembali 

mengenai penjelasan tersebut, ditambah dengan kesaksian yang diberikan 

oleh Saksi Rajnish Gupta dari Terlapor II; ---------------------------------------  

36.4.2 Di dalam daftar Key Personnel yang tercantum dalam Formulir F-11 yang 

dibagikan oleh Terlapor I kepada para peserta tender yang mengikuti 

Tahap I/Tahap Teknis (termasuk Terlapor II dan PT Wood Group 

Indonesia), terdapat 2 (dua) kekeliruan pencantuman nama jabatan dalam 

Formulir F-11 yaitu untuk posisi (i) Pipeline Senior Engineer (Shallow 

Water); dan (ii) Pipeline Senior Engineer (Deepwater). Seharusnya, 
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jabatan yang dicantumkan untuk dimasukkan dalam Key Personnel untuk 

bidang Pipeline Engineer (Shallow Water) dan Pipeline Engineer 

(Deepwater) adalah (i) Pipeline Lead Engineer (Shallow Water); dan (ii) 

Pipeline Lead Engineer (Deepwater); --------------------------------------------  

Terlapor I akan menguraikan kronologis terjadinya kekeliruan tersebut 

termasuk perbaikan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, termasuk juga 

fakta bahwa kekeliruan tersebut ternyata selain tidak menimbulkan 

tindakan diskriminasi, ternyata juga dipahami oleh PT Wood Group 

Indonesia dan Terlapor II, sebagai berikut: --------------------------------------  

36.4.2.1 Pertama-tama Terlapor I menjelaskan terlebih dahulu bahwa 

kekeliruan pencantuman titel dalam Formulir F-11 sebagaimana 

diuraikan di atas baru diketahui ketika Terlapor I melakukan 

klarifikasi teknis dengan para peserta tender (termasuk 

klarifikasi teknis dengan PT Wood Group Indonesia dan 

Terlapor II). Namun kekeliruan ini tidak dapat diperbaiki oleh 

Terlapor I pada saat dilakukannya klarifikasi teknis, karena para 

peserta tender sudah memasukkan dokumen penawaran 

teknisnya dan saat itu sudah memasuki tahap klarifikasi teknis 

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

36.4.2.2 Setelah diketahui adanya kekeliruan tersebut pada tahap 

klarifikasi teknis dan kekeliruan tersebut dipahami oleh para 

peserta tender (termasuk PT Wood Group Indonesia dan 

Terlapor II), maka Terlapor I telah melakukan perbaikan dengan 

mengubah titel senior tersebut menjadi lead pada dokumen 

Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour 

yang menjadi dasar diajukannya penawaran oleh PT Wood 

Group Indonesia dan Terlapor II; -------------------------------------  

Terlapor I ingin menambahkan bahwa posisi lead adalah posisi 

tertinggi untuk bidang disiplin yang terdiri lebih dari 1 (satu) 

posisi di dalam struktur organisasinya (lihat Lampiran 2). 

Sementara untuk disiplin yang hanya melibatkan satu posisi 

yang dapat dilihat untuk posisi Additional dalam formulir 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour (lihat 

Lampiran 2), maka titel yang tercantum (apakah lead ataupun 

senior) tidak akan mempengaruhi apapun karena bidang disiplin 

hanya diisi oleh satu posisi saja. Hal inilah yang juga dipahami 

oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II sehingga pada 
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dokumen penawaran di tahap teknisnya PT Wood Group 

Indonesia dan Terlapor II hanya mengajukan CV untuk posisi-

posisi Key Personnel tersebut saja; -----------------------------------  

36.4.2.3 Hal yang selanjutnya dapat menjadi pertanyaan adalah: Apabila 

kekeliruan tersebut sudah diketahui oleh Terlapor I pada tahap 

klarifikasi teknis, maka mengapa Komitmen Teknis yang 

diberikan oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II 

sebelum diajukannya penawaran komersial ternyata masih 

menggunakan format F-11 yang mengandung typo error 

tersebut? Penjelasannya adalah: Komitmen Teknis yang 

diberikan oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II yang 

antara lain berisi nama-nama Key Personnel tersebut mengacu 

kepada penawaran teknis yang mereka telah ajukan dan disetujui 

oleh Terlapor I. Oleh karena itu, dokumen Komitmen Teknis 

yang diberikan kepada Terlapor I memang masih menggunakan 

format Formulir F-11 (lihat Lampiran 3 dan 4); --------------------  

Pertanyaan berikutnya adalah: Apabila kekeliruan tersebut 

diperbaiki oleh Terlapor I dalam Formulir Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour, apakah benar PT 

Wood Group Indonesia dan Terlapor II sudah memahami 

perbaikan kekeliruan tersebut dan telah mengisi posisi Key 

Personnel untuk posisi Pipeline Engineer (Shallow Water) dan 

Pipeline Engineer (Deepwater) dalam Formulir Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour dengan personil yang 

benar dan konsisten dengan Komitmen Teknisnya? 

Penjelasannya adalah: PT Wood Group Indonesia dan Terlapor 

II memahami adanya perbaikan yang telah dilakukan oleh 

Terlapor I dalam Formulir Estimated Cummulative CTR Price 

and Man Hour. Majelis Komisi dapat membandingkan antara 

nama personil yang tertulis dalam Formulir F-11 untuk posisi 

(i) Pipeline Senior Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline 

Senior Engineer (Deepwater) (lihat Lampiran 3 dan 4) dengan 

distribusi ekspatriat dan nasional yang tertulis dalam 

Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour 

yang dimasukkan oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor 

II (lihat Lampiran 5 dan 6).  --------------------------------------------  
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36.4.2.4 Di bawah ini Terlapor I akan memaparkan fakta penawaran 

yang diajukan Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia, yaitu:  

36.4.2.4.1 Merujuk pada formulir Estimated Cummulative CTR 

Price and Man Hour yang diajukan oleh Terlapor II 

sebagaimana tercantum dalam halaman 33 Laporan 

KPPU, dapat dilihat pada posisi Pipeline Lead 

Engineer (Deep Water) tertulis bahwa pekerjaan ini 

akan memakan waktu 1.106 jam dan seluruhnya 

(100%) ditangani oleh ekspatriat;  ----------------------  

36.4.2.4.2 Hal ini konsisten dengan nama Key Personnel yang 

diajukan Terlapor II dalam Formulir F-11 (yang 

masih tercantum dengan titel posisi Pipeline Senior 

Engineer (Deepwater)) yaitu Arjen Meijer 

(ekspatriat) (Bandingkan Lampiran 3 dengan 

Lampiran 5); ----------------------------------------------  

Sementara apabila kita melihat pada data Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour yang 

diajukan oleh Terlapor II untuk posisi Pipeline 

Senior Engineer (Deep Water), dapat dilihat bahwa 

pekerjaan ini akan memakan waktu 1.280 jam 

dimana ternyata terjadi pembagian distribusi jam 

kerja antara pekerja ekspatriat dan nasional yaitu 

ekspatriat sebanyak 350 jam dan nasional sebanyak 

930 jam; ----------------------------------------------------  

FAKTA di atas membuktikan bahwa Terlapor II 

memang benar memahami bahwa Key Personnel 

untuk posisi Pipeline Engineer (Deep Water) adalah 

posisi Pipeline Lead Engineer dan bukan Pipeline 

Senior Engineer (Deep Water). Selain itu, Terlapor 

II juga memahami bahwa posisi Pipeline Senior 

Engineer (Deep Water) memang bukan posisi Key 

Personnel, mengingat untuk posisi Key Personnel 

bidang disiplin Pipeline Engineer (Deep Water) 

hanya diajukan nama Arjen Meijer dan tidak 

mengajukan nama personil nasional; ----------------  

36.4.2.4.3 Merujuk pada data Estimated Cummulative CTR 

Price and Man Hour yang diajukan oleh Terlapor II 
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sebagaimana tercantum dalam halaman 34 Laporan 

KPPU, dapat dilihat pada posisi Pipeline Lead 

Engineer (Shallow Water) tertulis bahwa pekerjaan 

ini akan memakan waktu 1.106 jam dan seluruhnya 

(100%) ditangani oleh ekspatriat. Hal ini konsisten 

dengan Key Personnel yang diajukannya yaitu 

Mohammad Reza Barzain (ekspatriat);--------------  

Hal ini konsisten dengan nama Key Personnel yang 

diajukan Terlapor II dalam Formulir F-11 (yang 

masih tercantum dengan titel Pipeline Senior 

Engineer (Shallow Water)) yaitu Mohammad Reza 

Barzain (ekspatriat); -------------------------------------  

Sementara apabila kita melihat pada data Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour yang 

diajukan oleh Terlapor II untuk posisi Pipeline 

Senior Engineer (Shallow Water), dapat dilihat 

bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu 1.280 

jam dimana ternyata terjadi pembagian distribusi 

jam kerja antara pekerja ekspatriat dan 

nasional, yaitu ekspatriat sebanyak 350 jam dan 

nasional sebanyak 930 jam; -----------------------------  

FAKTA di atas membuktikan bahwa Terlapor II 

memang benar memahami bahwa Key Personnel 

untuk posisi Pipeline Engineer (Shallow Water) 

adalah posisi Pipeline Lead Engineer (Shallow 

Water) dan bukan Pipeline Senior Engineer 

(Shallow Water); ------------------------------------------  

Terlapor II juga memahami bahwa posisi Pipeline 

Senior Engineer (Shallow Water) memang bukan 

posisi Key Personnel, mengingat untuk posisi Key 

Personnel bidang disiplin Pipeline Engineer 

(Shallow Water) hanya diajukan nama 

Mohammad Reza Barzain dan tidak 

mengajukan nama personil nasional; ---------------  

Uraian di atas membuktikan pemahaman dan kekonsistenan 

Terlapor II dalam mengajukan penawaran komersialnya; ---------  
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36.4.2.5 Selanjutnya Terlapor I akan memaparkan FAKTA penawaran 

yang diajukan PT Wood Group Indonesia sebagai berikut: ---  

36.4.2.5.1 Merujuk pada formulir Estimated Cummulative CTR 

Price and Man Hour yang diajukan oleh PT Wood 

Group Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

halaman 32 Laporan KPPU, dapat dilihat pada 

posisi Pipeline Lead Engineer (Deep Water) tertulis 

bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu 1.106 

jam man hour dan ada distribusi pekerjaan 320 jam 

dan 786 jam man hour antara nasional dan 

ekspatriat;  --------------------------------------------------  

Hal ini tidak konsisten dengan nama Key 

Personnel yang diajukan Terlapor II dalam Formulir 

F-11 (yang masih tercantum dengan titel posisi 

Pipeline Senior Engineer (Deepwater)) yaitu David 

Dze Wei Teck/Akashah Bashah (keduanya 

ekspatriat) (Bandingkan Lampiran 4 dengan 

Lampiran 6); ----------------------------------------------  

36.4.2.5.2 Kalaupun Majelis Komisi berpandangan bahwa 

mungkin saja PT Wood Group Indonesia 

mengajukan nama David Dze Wei Teck/Akashah 

Bashah untuk posisi Pipeline Senior Engineer 

(Deepwater) dan bukan untuk Pipeline Lead 

Engineer (Deep Water), quod non, maka 

kemungkinan ini tetap saja tidak konsisten. Hal ini 

terbukti karena jika dilihat pada tabel Estimated 

Cummulative CTR Price and Man Hour, maka 

distribusi man hour sebesar 1.280 jam untuk posisi 

Pipeline Senior Engineer (Deep Water) bahkan 

hanya dikerjakan oleh nasional saja tanpa ada 

distribusi untuk ekspatriat.  ------------------------------  

Hal ini menjadi bukti yang solid mengenai 

ketidakkonsistenan penawaran komersial dari PT 

Wood Group Indonesia dengan Komitmen 

Teknisnya; -------------------------------------------------  

36.4.2.5.3 Merujuk pada formulir Estimated Cummulative CTR 

Price and Man Hour yang diajukan oleh PT Wood 
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Group Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

halaman 32 Laporan KPPU, dapat dilihat pada 

posisi Pipeline Lead Engineer (Shallow Water) 

tertulis bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu 

1.106 jam man hour dan seluruhnya dikerjakan oleh 

nasional; ----------------------------------------------------  

Hal ini tidak konsisten dengan nama Key Personnel 

yang diajukan Terlapor II dalam Formulir F-11 

(yang masih tercantum dengan titel posisi Pipeline 

Senior Engineer (Shallow Water) yaitu Ara Sunara 

& Shankar P (nasional & ekspatriat) (Bandingkan 

Lampiran 4 dengan Lampiran 6); -------------------  

Kalaupun Majelis Komisi kembali berpandangan 

bahwa mungkin saja PT Wood Group Indonesia 

mengajukan nama Ara Sunara & Shankar P untuk 

posisi Pipeline Senior Engineer (Shallow Water) 

dan bukan untuk Pipeline Lead Engineer (Shallow 

Water), quod non, maka kemungkinan ini tetap saja 

tidak konsisten. Hal ini terbukti karena jika dilihat 

pada tabel Estimated Cummulative CTR Price and 

Man Hour, maka distribusi man hour sebesar 1.280 

jam untuk posisi Pipeline Senior Engineer (Shallow 

Water) bahkan hanya dikerjakan oleh nasional saja 

tanpa ada distribusi untuk ekspatriat; ------------------  

Hal ini kembali menjadi bukti yang solid mengenai 

ketidakkonsistenan penawaran komersial dari PT 

Wood Group Indonesia dengan Komitmen 

Teknisnya; -------------------------------------------------  

36.4.2.6 Bukti lainnya yang membuktikan bahwa PT Wood Group 

Indonesia dan Terlapor II telah memiliki pemahaman yang benar 

adalah dari diagram organisasi yang diajukan keduanya (vide 

bukti TI-6) dimana secara jelas terlihat bahwa posisi yang paling 

tinggi dan bertanggung jawab secara langsung kepada 

Engineering Manager adalah orang-orang yang namanya 

tercantum dalam Key Personnel yang disebutkan dalam 

Komitmen Teknisnya masing-masing; -------------------------------  
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36.4.2.7 Seluruh pemahaman Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas 

juga telah dikonfirmasi oleh keterangan Saksi Rajnish Gupta di 

muka persidangan Majelis Komisi; -----------------------------------  

36.4.3 Terlapor I memohon perhatian Majelis Komisi yang Terhormat bahwa 

khusus untuk posisi Installation/Construction Engineer yang disebut tidak 

konsisten oleh Tim Investigator, maka posisi ini tidak termasuk dalam 

posisi Key Personnel yang merupakan persyaratan minimum yang harus 

dipenuhi oleh peserta lelang. Oleh karena itu, Terlapor I memang tidak 

melakukan evaluasi terhadap posisi ini; ------------------------------------------  

36.4.4 Selama proses persidangan Majelis Komisi, Tim Investigator KPPU tidak 

dapat mengajukan bukti tertulis, Saksi ataupun Ahli untuk membantah 

penjelasan Terlapor I sebagaimana diuraikan di atas yang telah diuraikan 

dan diserahkan sebelumnya kepada Majelis Komisi dan Tim Investigator 

KPPU dalam bentuk Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Pendahuluan 

KPPU tanggal 21 September 2012. Sebaliknya, selain memberikan bukti 

tertulis dan materi presentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, 

penjelasan Terlapor I juga didukung oleh keterangan saksi Rajnish Gupta 

dari Terlapor II; -----------------------------------------------------------------------  

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Terlapor I dapat membuktikan 

secara esensial tidak melakukan tindakan diskriminasi apapun terhadap PT 

Wood Group Indonesia dan tetap melakukan penilaian secara benar dan 

konsisten dengan mengacu kepada (i) Estimated Cumulative CTR Value 

and Man Hour Summary; dan (ii) Key Personnel yang telah disepakati 

antara Terlapor I dengan masing-masing Terlapor II dan PT Wood Group 

Indonesia pada Rapat 7 September 2010; ----------------------------------------  

36.5 Tim Investigator KPPU tidak berhasil membuktikan bahwa ditetapkannya jumlah 

man hour oleh Terlapor I sebagai dasar untuk mengajukan penawaran komersial 

oleh Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia adalah suatu tindakan penambahan 

syarat baru dalam Tender Export Pipeline FEED; ----------------------------------------  

36.5.1 Selama proses persidangan Majelis Komisi, Tim Investigator KPPU 

berkewajiban untuk membuktikan dugaannya bahwa Terlapor I telah 

membuat kriteria evaluasi baru sehingga melanggar ketentuan Pasal 9.3 

Bab XI Metoda Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemborongan/Jasa 

lainnya PTK 007 Revisi 1 Buku II yang berbunyi: ------------------------------  

“setelah pembukaan dokumen penawaran, panitia pengadaan/tim internal 

tidak diperkenankan menambah atau mengurangi dokumen pengadaan 

termasuk kriteria dan tata cara evaluasi”; ---------------------------------------  
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Terlapor I dengan ini menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 9.3 Bab XI, PTK 007 Revisi 1 Buku II ini, mengingat 

Terlapor I tidak pernah menambah atau mengubah tata cara evaluasi; ------  

36.5.2 Pertama-tama Terlapor I ingin menyampaikan bahwa sampai dengan 

proses pemeriksaan Terlapor I di muka persidangan Majelis Komisi, Tim 

Investigator KPPU ternyata belum memiliki pemahaman yang benar 

mengenai metoda evaluasi yang dilakukan Terlapor I terhadap para Key 

Personnel ini hingga akhirnya Terlapor I sampai pada kesimpulan bahwa 

terdapat ketidakkonsistenan Key Personnel pada penawaran yang diajukan 

oleh PT Wood Group Indonesia dan terdapat konsistensi dalam penawaran 

Terlapor II sebagaimana telah diuraikan di atas; --------------------------------  

Merujuk pada poin 35 halaman 20-28 Laporan KPPU, maka Tim 

Investigator KPPU sebenarnya telah memperoleh fakta bahwa masing-

masing PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II sudah memberikan 

Komitmen Teknis yang antara lain berisi mengenai komitmen teknis 

mereka atas daftar Key Personnel yang telah diajukan CV-nya dalam tahap 

evaluasi teknis dan kemudian telah dilakukan evaluasi mengenai 

kualifikasinya oleh Terlapor I. Seluruh Komitmen Teknis yang telah diikat 

ini harus diikuti dan konsisten dengan penawaran komersial yang akan 

diajukan oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II, termasuk di 

antaranya daftar orang-orang yang dimasukkan dalam Key Personnel; -  

Terlapor I di dalam persidangan Majelis Komisi telah menjelaskan 

mengenai kekonsistenan Terlapor II mengenai Key Personnel walaupun 

telah terjadi kekeliruan penulisan titel (typo error) antara lead dan senior 

sebagaimana telah diuraikan di atas. Di bawah ini, Terlapor I akan 

menjelaskan kembali apa yang telah Terlapor I sampaikan di muka 

persidangan Majelis Komisi mengenai bukti adanya ketidakkonsistenan 

mengenai Key Personnel yang dilakukan oleh PT Wood Group Indonesia;  

36.5.3 Merujuk pada Komitmen Teknis yang telah ditandatangani dan diberikan 

oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II pada Rapat 7 September 

2010, khususnya mengenai Key Personnel sebagaimana tercantum dalam 

halaman 21 dan halaman 25 Laporan KPPU,  maka: ---------------------------  

1) PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II tidak boleh mengubah 

Komitmen Teknis yang telah diajukannya, termasuk di antaranya 

mengenai nama Key Personnel yang telah dievaluasi oleh Terlapor I 

pada tahapan teknis; dan  ------------------------------------------------------  
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2) PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II akan menggunakan 

Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang 

telah ditetapkan oleh Terlapor I sebagai basis yang sama dalam 

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

Terlapor I secara konsisten menerapkan kedua hal tersebut di atas dalam 

melakukan evaluasi komersial dan sama sekali tidak menerapkan kriteria 

dan tata cara evaluasi yang baru. Namun demikian, yang perlu 

diperhatikan oleh Majelis Komisi yang Terhormat adalah jika dalam 

proposal teknis suatu peserta menjanjikan akan mempekerjakan seorang 

ahli dengan spesifikasi tertentu, maka adalah suatu hal yang logis jika 

proposal komersial mereka diajukan berdasarkan spesifikasi keahlian yang 

telah mereka janjikan; ---------------------------------------------------------------  

Analoginya sama dengan jika ada orang yang menawarkan akan menjual 

mobil BMW dalam proposal teknis, tapi dalam proposal komersial 

ternyata yang ditawarkannya hanyalah mobil KIJANG, maka tentu saja 

harga yang ditawarkan akan terlihat murah mengingat yang ditawarkan 

hanyalah KIJANG. Mengingat spesifikasi mobil yang dibutuhkan adalah 

mobil BMW, maka jika yang dijual adalah KIJANG jelas harga murah 

yang ditawarkan sebenarnya tidaklah murah, mengingat yang dijual adalah 

KIJANG dan bukannya BMW. Proposal akan dianggap konsisten jika 

harga murah yang ditawarkan adalah juga untuk BMW; -----------------------  

Dalam kasus ini, PT Wood Group Indonesia dianggap tidak konsisten oleh 

Terlapor I karena dalam proposal teknis mereka menawarkan ahli dengan 

spesifikasi yang tinggi, tapi dalam proposal komersial mereka 

menawarkan harga yang lebih “murah” tapi mengurangi spesifikasi 

keahlian yang dibutuhkan dengan cara (i) mencatumkan personil baru 

dalam daftar Key Personnel-nya, dimana personil tersebut belum pernah 

dievaluasi sebelumnya oleh Terlapor I; dan (ii) “mendistribusikan” hour 

dari yang sebelumnya berkomitmen untuk dikerjakan oleh ekspatriat 

menjadi dikurangi porsinya dan sebagian dikerjakan oleh personil nasional 

yang belum dievaluasi kemampuannya oleh Terlapor I; -----------------------  

Dari analogi di atas, terlihat bahwa Terlapor I hanya menjaga konsistensi 

dan memastikan setiap peserta tender dievaluasi sesuai dengan 

komitmennya dalam proposal teknis, dan oleh karena itu adalah tidak 

benar bahwa Terlapor I mengubah tata cara dan kriteria evaluasi; -----------  
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36.5.4 Terlapor I ingin menegaskan kembali penjelasan di atas untuk secara 

khusus membantah pemahaman Tim Investigator KPPU dalam butir (xv) 

halaman 60 Laporan KPPU yang antara lain menyatakan bahwa: ------------  

“Bahwa dengan dasar klarifikasi teknis ini, PT Wood Group Indonesia 

merubah penawaran teknisnya mengikuti hypothetical man hour dari 

Panitia Tender. Akibatnya penawaran komersial PT Wood Group 

Indonesia dianggap panitia tidak konsisten dengan basis yang sudah 

disetujui untuk penawaran komersial di tahap teknis, selanjutnya 

penawaran PT Wood Group Indonesia didiskualifikasi”; ---------------------  

Sebagaimana sudah diuraikan secara terperinci di atas mengenai 

ketidakkonsistenan penawaran PT Wood Group Indonesia baik untuk 

posisi (i) Pipeline Lead Engineer (Shallow Water) dan Pipeline Lead 

Engineer (Deep Water); maupun posisi (ii) Pipeline Senior Engineer 

(Shallow Water) dan Pipeline Senior Engineer (Deep Water), maka di 

diskualifikasinya PT Wood Group Indonesia pada tahap penawaran 

komersial adalah karena PT Wood Group Indonesia juga tidak konsisten 

antara penawaran komersial dengan Komitmen Teknisnya pada posisi Key 

Personnel lainnya yang sebelumnya sudah diajukan dan dievaluasi oleh 

Terlapor I; -----------------------------------------------------------------------------  

Berikut ini Terlapor I kembali akan menguraikan satu FAKTA kongkrit 

lainnya dari inkonsistensi yang dilakukan adalah mengenai jumlah man 

hour dan personnel yang ditempatkan untuk posisi Key Personnel yang 

dilakukan oleh PT Wood Group Indonesia: --------------------------------------  

36.5.4.1 Di dalam proposal teknisnya, PT Wood Group Indonesia 

mengajukan penawaran ekspatriat yang bekerja penuh (full) 

untuk posisi Project Manager dengan nama Key Personnel Peter 

Lenz yang berkomitmen untuk bekerja full time selama 1.280 

man hour. Sementara di dalam penawaran komersialnya, 

ternyata PT Wood Group Indonesia mengubahnya menjadi 50% 

man hour akan dilakukan oleh ekspatriat (Peter Lenz) dan 50% 

man hour dilakukan oleh pekerja nasional;  -------------------------  

36.5.4.2 Padahal pada dokumen penawaran teknis di tahap satu, PT 

Wood Group Indonesia tidak pernah mengajukan Curiculum 

Vitae (CV) dari pekerja nasional yang akan ditempatkan 

untuk posisi Project Manager, sehingga Terlapor I tidak bisa 

mengetahui siapa pekerja nasional yang akan ditempatkan dan 

bagaimana kualifikasinya, sementara setelah proposal komersial 
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diajukan, maka Terlapor I tidak boleh melakukan klarifikasi 

ataupun meminta/menerima dokumen apapun lagi dari peserta 

tender karena tindakan tersebut termasuk kategori post-bidding. 

Padahal sebelum penawaran komersial diajukan, PT Wood 

Group Indonesia telah menandatangani Commitment Letter, 

yang antara lain berisi komitmen untuk mengajukan personnel 

yang sama pada saat pengajuan penawaran komersial; ------------  

Penguraian kembali salah satu contoh di atas seharusnya sudah semakin 

memperjelas bahwa keputusan mendiskualifikasi PT Wood Group 

Indonesia bukan karena penawaran teknisnya yang “diubah” oleh Terlapor 

I sebelum penawaran komersial diajukan, sehingga seolah-olah PT Wood 

Group Indonesia dianggap memiliki dua penawaran teknis yang tidak 

konsisten satu sama lainnya, melainkan PT Wood Group Indonesia tidak 

konsisten atas Komitmen Teknis yang telah disepakatinya bersama 

Terlapor I; ----------------------------------------------------------------------------  

36.5.5 Hingga akhir proses tender, Terlapor I tetap secara konsisten 

melaksanakan seluruh ketentuan dalam IKPP/ITB dan juga PTK 007 

Revisi 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang, termasuk menunjuk 

pemenang berdasarkan penawaran harga terendah yang memenuhi 

persyaratan; --------------------------------------------------------------------------  

Terlapor I ingin menegaskan kembali bahwa satu-satunya alasan PT Wood 

Group Indonesia tidak dimenangkan dalam proses lelang ini adalah karena 

PT Wood Group Indonesia, walaupun mengajukan penawaran harga yang 

lebih rendah, namun PT Wood Group Indonesia tidak mengajukan 

penawaran komersial secara konsisten dengan Komitmen Teknis yang 

sudah disetujuinya kepada Terlapor I, yaitu terdapat banyak 

ketidakkonsistenan antara Estimated Cummulative CTR Price and Man 

Hour dan Key Personnel yang sudah disepakatinya pada tanggal 7 

September 2010; ----------------------------------------------------------------------  

Ketidakkonsistenan ini selain melanggar ketentuan dalam IKPP/ITB, juga 

melanggar ketentuan Bab XI Pasal 9.5 Buku II, PTK 007-Rev.1/2009, 

yang berbunyi: ------------------------------------------------------------------------  

“Apabila peserta lelang melakukan penambahan atau pengurangan atau 

perubahan penawaran, maka penawarannya dinyatakan 

diskualifikasi………….” -------------------------------------------------------------  

Berdasarkan fakta ini jelas bahwa dugaan Tim Investigator KPPU bahwa 

Terlapor I telah mengubah kriteria evaluasi adalah suatu sangkaan yang 
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didasarkan pada pemahaman fakta dan ketentuan yang keliru, dan karena 

itu harus ditolak; ----------------------------------------------------------------------  

36.5.6 Terlapor I juga ingin meluruskan tuduhan Tim Investigator KPPU dalam 

butir (x) halaman 59 Laporan KPPU yang menyatakan bahwa “Terlapor I 

tidak mencantumkan sistem evaluasi penawaran dalam dokumen 

pengadaan secara spesifik”. Pernyataan atau tuduhan ini jelas keliru 

karena di dalam dokumen No. IO-CV-C-732791 IKPP Pasal 2.7 sudah 

jelas dicantumkan sistem evaluasi dalam penawaran yaitu: -------------------  

“Panitia Pengadaan akan menetapkan Peserta Pengadaan dengan HEA 

terendah sebagai Pemenang Pelelangan dengan syarat bahwa Peserta 

Pengadaan telah memenuhi semua ketentuan dari Dokumen 

Pengadaan” --------------------------------------------------------------------------  

Selama proses persidangan, Tim Investigator KPPU tidak mengajukan alat 

bukti apapun untuk membuktikan dugaan ini, sehingga karenanya dugaan 

ini juga harus ditolak; ----------------------------------------------------------------  

36.6 Tim Investigator terbukti tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 

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

36.6.1 Dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan Pasal 

19 huruf d ini bersama-sama dengan Pasal 20 dan Pasal 21 dimaksudkan 

untuk mengatur mengenai penguasaan pasar (market domination).  Oleh 

karena itu, dari sudut tujuan diadakannya Pasal 19 huruf d ini saja sudah 

jelas bahwa pasal ini tidak dapat diterapkan pada suatu kegiatan tender 

yang sifatnya hanya kegiatan sekali jalan, mengingat tidak ada hal-hal 

yang berkaitan dengan pasar ataupun pangsa pasar dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh Terlapor I. Namun demikian, Terlapor I tetap akan 

membahas semua unsur Pasal 19 huruf d untuk melengkapi Kesimpulan 

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

36.6.2 Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai 

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

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa:   -------------------------------------------------------------------------------  

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” --------  

Berdasarkan ketentuan ini, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh 

Tim Investigator adalah sebagai berikut: -----------------------------------------  
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36.6.2.1 Unsur Pelaku Usaha  ----------------------------------------------------  

Terhadap unsur pelaku usaha, Terlapor I dapat menerima 

pendapat Tim Investigator KPPU bahwa unsur ini terpenuhi, 

karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor I memang dapat dikategorikan 

sebagai pelaku usaha;  --------------------------------------------------  

36.6.2.2 Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan Baik Sendiri 

Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain  --------------------------------  

Jika yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan kegiatan 

Tender, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi. Namun 

demikian, Terlapor I menolak dengan tegas adanya sangkaan 

ataupun penarikan kesimpulan yang keliru bahwa Terlapor I 

bersama dengan Terlapor II ataupun pihak lainnya terlibat dalam 

suatu tindakan diskriminasi ataupun tindakan melawan hukum 

lainnya; --------------------------------------------------------------------  

Hingga akhir proses persidangan Majelis Komisi, Tim 

Investigator KPPU tidak berhasil membuktikan bahwa Terlapor 

I telah melakukan tindakan melawan hukum dalam melakukan 

kegiatan Tender Export Pipeline FEED. Semua sangkaan Tim 

Investigator KPPU berkaitan dengan hal-hal yang menurut 

mereka menunjukkan adanya praktek “diskriminasi” telah 

berhasil disanggah dengan bukti-bukti yang diajukan di muka 

persidangan dan juga dengan pelurusan fakta yang sejalan pula 

dengan bukti-bukti yang telah diakui oleh pihak Tim 

Investigator KPPU sendiri sebagaimana diuraikan dalam 

Laporan KPPU; ----------------------------------------------------------  

36.6.2.3 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli 

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat  -----------------------------  

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

mengatur bahwa: ---------------------------------------------------------  

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat” --  

Sementara itu, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai: ------  
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“persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha”. ------------------------------------------------------  

Unsur ini jelas tidak terpenuhi, karena pelaksanaan Tender 

Export Pipeline FEED adalah suatu pekerjaan yang hanya 

berlangsung satu kali saja, dan karena itu tidak ada masalah 

yang berkaitan dengan penguasaan pasar dalam pelaksanaan 

Tender Export Pipeline FEED ini. Dalam tender yang hanya 

dilakukan satu kali ini, tidak mungkin akan ada pemusatan 

kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha. Juga tidak 

mungkin akan ada penguasaan produksi dan atau pemasaran 

barang atau jasa tertentu sebagai akibat dari dilakukannya 

Tender Export Pipeline FEED; ----------------------------------------  

36.6.2.4 Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi -----------------------------  

Secara gramatikal, “diskriminasi” didefinisikan sebagai suatu 

tindakan yang memberikan perlakuan berbeda terhadap suatu 

pihak tertentu. Unsur ini jelas tidak terpenuhi,  karena Tim 

Investigator tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor I dalam 

menjalankan Tender Export Pipeline FEED melanggar 

IKPP/ITB yang telah disepakati dan dipahami oleh para peserta 

lelang (yang secara faktual terbukti dari tidak pernah adanya 

sanggahan dari peserta lelang manapun, atas hasil lelang hingga 

saat ini) dan ketentuan PTK 007 Revisi 1; ---------------------------  

Hingga akhir persidangan Majelis Komisi, semua dugaan yang 

disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dalam Laporan KPPU 

sebagaimana diuraikan di atas TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN 

dan bertentangan dengan fakta-fakta  yang didukung dengan 

bukti-bukti yang memadai; ---------------------------------------------  

Selama proses persidangan Majelis Komisi, khususnya dalam 

pemeriksaan Saksi Gangras Santanu Gajanan dari Terlapor II, 

diperoleh fakta bahwa Tim Investigator KPPU sebelumnya 

sampai pada kesimpulan yang keliru karena adanya “kesalah-

pahaman” dari pihak yang memberikan keterangan atas nama 

Terlapor II (Saksi Ganras Santanu Gajanan dalam Berita Acara 

Penyelidikan tanggal 19 Januari 2012) dalam memahami 

pertanyaan pihak Investigator sehingga memberikan jawaban 



        
 

halaman 128 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

yang tidak faktual dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 

51 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 4 Perkom No. 1/2010; --------------  

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa 

Terlapor I tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 

huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------------  

36.6.3 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 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” ----------------------------------------  

Berdasarkan ketentuan ini, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh 

Tim Investigator  KPPU adalah sebagai berikut: --------------------------------  

36.6.3.1 Unsur Pelaku Usaha  ----------------------------------------------------  

Terhadap unsur pelaku usaha, Terlapor I kembali dapat 

menerima pendapat Tim Investigator bahwa unsur ini terpenuhi, 

karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor I memang dapat dikategorikan 

sebagai pelaku usaha;  --------------------------------------------------  

36.6.3.2 Unsur Bersekongkol  ----------------------------------------------------  

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

mendefinisikan Persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai 

“bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol” ------------------------------------------------------------  

Sementara Pedoman KPPU untuk Pasal 22 mendefinisikan 

Bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku 

usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan 

capa apapun dalam upaya memenangkan peserta tender 

tertentu” -------------------------------------------------------------------  

Dari seluruh uraian di atas khususnya mengenai tuduhan-

tuduhan Tim Investigator KPPU dalam Laporan KPPU, Terlapor 

I telah berhasil membuktikan bahwa tidak ada satupun 

tindakan Terlapor I yang dilakukan untuk memberikan 

keuntungan terhadap peserta lelang tertentu. Seluruh proses 

lelang telah dilakukan sesuai dengan IKPP/ITB yang dibuat dan 

disepakati oleh semua peserta lelang dan tetap mengacu pada 

PTK 007 Revisi 1. Fakta bahwa tidak ada satupun peserta 
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lelang yang melakukan sanggahan dalam setiap tahap lelang 

membuktikan dengan sendirinya bahwa seluruh proses lelang 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, hingga 

akhir persidangan Majelis Komisi, Tim Investigator KPPU 

juga tidak berhasil membuktikan satupun dugaan 

persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I; ---------------  

36.6.3.3 Unsur Pihak Lain --------------------------------------------------------  

Karena Terlapor I telah membantah dan membuktikan tidak 

adanya persekongkolan, maka otomatis unsur pihak lain juga 

menjadi tidak terbukti; -----------------------------------------------  

36.6.3.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender --------  

Dari seluruh uraian di atas berdasarkan fakta-fakta yang muncul 

selama proses persidangan Majelis Komisi, Terlapor I sudah 

berhasil membuktikan bahwa tidak ada satupun ketentuan lelang 

yang di rancang atau dibuat untuk menguntungkan salah satu 

peserta tender saja. Semua peserta tender diperlakukan secara 

fair/adil/sama dengan syarat yang sama, diberikan kesempatan 

untuk melakukan klarifikasi yang sama, dan diberikan 

kesempatan waktu yang sama pula; -----------------------------------  

36.6.3.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat  --------------------------------  

Unsur ini pun tidak terpenuhi karena tidak ada satupun 

tindakan Terlapor I yang terbukti telah melakukan 

persekongkolan, tindakan curang, tidak jujur, ataupun perbuatan 

melawan hukum lainnya. Tender Export Pipeline FEED 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

pada waktu itu, dan hal itu terbukti dari fakta tidak ada satupun 

peserta tender yang mengajukan protes atau keberatan terhadap 

proses pelaksanaan dan hasil tender.------------------------------- 

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka TERBUKTI bahwa:  ---------------  

1) Terlapor I tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

digolongkan sebagai “diskriminasi” ataupun “persekongkolan” dalam 

pelaksanaan Tender Export Pipeline FEED; dan  -------------------------  

2) Semua sangkaan Tim Investigator dalam Laporan KPPU mengenai 

adanya “bukti pelanggaran” pada hakekatnya hanyalah suatu 

pengambilan kesimpulan yang keliru karena didasarkan pada data atau 

keterangan yang keliru sebagaimana telah diuraikan di atas; ------------  
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36.7 Berdasarkan semua hal yang terurai di atas, maka Terlapor I dengan segala 

kerendahan hati memohon agar Majelis Komisi yang Terhormat berkenan 

memutuskan: ------------------------------------------------------------------------------------  

36.7.1 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 

19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;  --------------------------  

36.7.2 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 

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

37. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Worley Parsons Indonesia) menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut 

(vide bukti pemeriksaan C25):  ----------------------------------------------------------------------  

37.1 Bahwa sebelumnya, pada tanggal 24 September 2012, yaitu pada tahap 

pemeriksaan pendahuluan dalam perkara a quo, Terlapor II telah mengajukan 

Tanggapan (Lampiran 1) atas Dugaan Laporan Pelanggaran dalam perkara a quo. 

Terlapor II dengan ini menegaskan bahwa Terlapor II tetap pada kesimpulannya 

sebagaimana diuraikan dalam tanggapan tersebut, yaitu bahwa Terlapor II 

tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat ("Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999"); ----------------------------------------------------------------------------------  

37.2 Bahwa Terlapor II tidak menyetujui dan dengan ini membantah segala hal 

yang dituduhkan kepada Terlapor II dalam Laporan Dugaan Pelanggaran 

dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract 

(No.32791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company (selanjutnya disebut 

"Laporan Dugaan Pelanggaran") tanpa kecuali; ----------------------------------------  

37.3 Terlapor II mencatat bahwa pada intinya, hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini adalah sebagai berikut: ---  

37.3.1 Pasal 19 huruf d  -----------------------------------------------------------------------  

Pada pokoknya, menurut Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I patut 

diduga telah melakukan praktek diskriminasi yang menguntungkan 

Terlapor II dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design 

Contract No.C732791 ("Tender FEED") dengan cara:  ------------------------  

37.3.1.1 Memberikan amplop kepada Terlapor II yang berisikan tabel 

Cost-Time Resources ("CTR") yang telah terisi pada rapat 

penjelasan tanggal 7 April 2010 dalam Tahap I Tender FEED 

(Laporan Dugaan Pelanggaran angka 28, halaman 16 jo. angka 

49.2 halaman 49-51), sedangkan peserta Tender Feed yang lain 

hanya menerima tabel CTR yang kosong;  ----------------------------  
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37.3.1.2 Memberikan kepada Terlapor II tabel yang berisikan Estimated 

Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang telah terisi 

dengan distribusi karyawan nasional dan asing pada rapat 

penjelasan tanggal 7 September 2010 dalam Tahap II Tender 

FEED (Laporan Dugaan Pelanggaran angka 38, halaman 30 jo. 

angka 49.2 halaman 49-51) sedangkan peserta Tender FEED 

yang lain hanya masih harus memberikan distribusi; ---------------  

37.3.1.3 Mendiskualifikasi peserta tender yang lain, yaitu Wood Group, 

dengan dasar penawarannya mengenai distribusi man hour antara 

karyawan nasional dan asing pada Tahap II tidak konsisten 

dengan penawaran-nya di pada Tahap I, padahal penawaran 

Terlapor II mengenai hal yang sama juga tidak konsisten 

(Laporan Dugaan Pelanggaran angka 47, halaman 47-48);---------  

37.3.1.4 Menurut Laporan Dugaan Pelanggaran dan sebagaimana 

kemudian terungkap pada Pemeriksaan Lanjutan, dugaan yang 

diuraikan dalam huruf (a) dibuktikan oleh pernyataan Gangras 

Shantanu dan Sheilawati Anom, karyawan dari Terlapor II yang 

disampaikan kepada Investigator KPPU pada tahap penyelidikan 

Tender FEED (Berita Acara Penyelidikan tanggal 19 Januari 

2012; vide bukti B5 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, 

terlampir dalam kesimpulan ini sebagai Lampiran 2); --------------  

37.3.1.5 Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa 

sesungguhnya Laporan Dugaan Pelanggaran tidak pernah 

menyebutkan bukti dari dugaan yang diuraikan dalam huruf (b) 

di atas. Laporan Dugaan Pelanggaran tidak mengutip pernyataan 

Gangras Shantanu dan Sheilawati Anom, karyawan dari Terlapor 

II yang disampaikan kepada Investigator KPPU pada tahap 

penyelidikan Tender FEED sebagai bukti dari dugaan ini; ---------  

37.3.1.6 Sebagaimana kemudian ditegaskan dalam Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan, dugaan yang diuraikan dalam huruf (c) di atas 

didasarkan pada analisis dari Investigator KPPU atas dokumen 

Tender FEED milik Terlapor I, yaitu dokumen penawaran Wood 

Group dalam tahap I dan II (vide halaman 45 dan 47 dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran) dan dokumen penawaran Terlapor 

II dalam tahap I dan II (vide halaman 45 dan 48 dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran, Lampiran 3 dan 4 dari Kesimpulan ini). ----  

 



        
 

halaman 132 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

37.3.2 Pasal 22  --------------------------------------------------------------------------------  

Pada pokoknya, menurut Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I dan II 

patut diduga telah bersekongkol untuk mengatur pemenang Tender FEED 

dengan cara:  ---------------------------------------------------------------------------  

37.3.2.1 Terlapor I memberikan amplop kepada Terlapor II yang berisikan 

tabel CTR yang telah terisi pada rapat penjelasan tanggal 7 April 

2010 dalam Tahap I Tender FEED (Laporan Dugaan 

Pelanggaran angka 28, halaman 16 jo. angka 49.2 halaman 49-

51), sedangkan peserta Tender FEED yang lain hanya menerima 

tabel CTR yang kosong;  -------------------------------------------------  

37.3.2.2 Terlapor I memberikan kepada Terlapor II tabel yang berisikan 

Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang 

telah terisi dengan distribusi karyawan nasional dan asing pada 

rapat penjelasan tanggal 7 September 2010 dalam Tahap II 

Tender FEED (Laporan Dugaan Pelanggaran angka 5.2.2.1.c, 

halaman 61) sedangkan peserta Tender FEED yang lain hanya 

masih harus memberikan distribusi; -----------------------------------  

37.3.2.3 Terlapor II mendiskualifikasi peserta tender yang lain, yaitu 

Wood Group, dengan dasar penawarannya mengenai distribusi 

man hour antara karyawan nasional dan asing pada Tahap II 

tidak konsisten dengan penawaran-nya pada Tahap I, padahal 

penawaran Terlapor II mengenai hal yang sama juga tidak 

konsisten (Laporan Dugaan Pelanggaran angka 52.4.5, halaman 

63); --------------------------------------------------------------------------  

Menurut Laporan Dugaan Pelanggaran dan sebagaimana 

kemudian terungkap pada Pemeriksaan Lanjutan, dugaan yang 

diuraikan dalam huruf (a) dibuktikan oleh pernyataan Gangras 

Shantanu dan Sheilawati Anom, karyawan dari Terlapor II yang 

disampaikan kepada Investigator KPPU pada tahap penyelidikan 

Tender FEED (Berita Acara Penyelidikan tanggal 19 Januari 

2012; vide bukti B5 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, 

terlampir dalam kesimpulan ini sebagai Lampiran 2); --------------  

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa 

sesungguhnya Laporan Dugaan Pelanggaran tidak pernah 

menyebutkan bukti dari dugaan yang diuraikan dalam huruf (b) 

di atas. Laporan Dugaan Pelanggaran tidak mengutip pernyataan 

Gangras Shantanu dan Sheilawati Anom, karyawan dari Terlapor 
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II yang disampaikan kepada Investigator KPPU pada tahap 

penyelidikan Tender FEED sebagai bukti dari dugaan ini; ---------  

Sebagaimana kemudian ditegaskan dalam Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan, dugaan yang diuraikan dalam huruf (c) di atas 

didasarkan pada analisis dari Investigator KPPU atas dokumen 

Tender FEED milik Terlapor I, yaitu dokumen penawaran Wood 

Group dalam tahap I dan II (vide halaman 45 dan 47 dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran) dan dokumen penawaran Terlapor 

II dalam tahap I dan II (vide halaman 45 dan 48 dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran, Lampiran 3 dan 4 dari Kesimpulan ini); ----  

37.4 Fakta yang terungkap selama sidang pemeriksaan menunjukkan dugaan yang 

dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak berdasar, tidak 

didukung oleh alat bukti yang sah; -----------------------------------------------------------  

Dengan ini Terlapor II memohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa 

telah jelas terungkap dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara ini bahwa 

tidak ada fakta dan tidak ada alat bukti yang mendukung satu-pun dugaan yang 

dituduhkan terhadap Terlapor II dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Telah jelas 

terungkap bahwa semua dugaan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah 

tidak berdasar karena tidak satupun dugaan tersebut didukung oleh alat 

bukti yang sah; --------------------------------------------------------------------------------  

37.5 Fakta-Fakta yang Terungkap Proses Mengenai Tender FEED sampai Rapat 

Penjelasan tanggal 7 April 2010: -------------------------------------------------------------  

37.5.1 Tanggal 24 November 2009, Terlapor I mengumumkan Tender FEED 

melalui harian Media Indonesia. Tanggal 11 Desember 2009, Terlapor II 

dengan konsorsium bersama PT Rekayasa Industri memasukkan dokumen 

pra-kualifikasi kepada Terlapor I. Tanggal 28 Januari 2010, Terlapor I 

mengumumkan Tender FEED gagal karena tidak ada peserta yang 

memenuhi persyaratan; ---------------------------------------------------------------  

37.5.2 Tanggal 29 Januari dan 1 Februari 2010, Terlapor I mengumumkan ulang 

Tender FEED. Tanggal 24 Februari 2010, Terlapor II memasukkan 

dokumen pra-kualifikasi. Tanggal 24 Maret 2010, Terlapor I 

mengumumkan bahwa PT Bechtel Indonesia, PT Technip Indonesia, PT 

Wood Group Indonesia dan Terlapor II lulus dalam tahap pra-kualifikasi; --  

37.6 Fakta Pada Rapat Penjelasan Tanggal 7 April 2010, Terlapor II Tidak Menerima 

CTR yang telah terisi dari Terlapor I: -------------------------------------------------------  

37.6.1 - Peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi diundang untuk menghadiri rapat 

penjelasan tanggal 7 April 2010 di kantor Terlapor I. Menurut Laporan 
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Dugaan Pelanggaran pada rapat ini, Terlapor I memberikan amplop kepada 

Terlapor II yang berisikan tabel CTR yang telah terisi pada rapat penjelasan 

tanggal 7 April 2010 dalam Tahap I Tender FEED (Laporan Dugaan 

Pelanggaran angka 28, halaman 16 jo. angka 49.2 halaman 49-51), 

sedangkan peserta Tender FEED yang lain hanya menerima tabel CTR yang 

kosong. Sebagaimana diuraikan di atas pada angka 1.1 (a) dan 1.2 (a) dasar 

dari dugaan ini adalah pernyataan Gangras Shantanu, karyawan dari 

Terlapor II, disampaikan kepada Investigator KPPU pada tahap 

penyelidikan Tender FEED dan ditulis dalam Berita Acara Penyelidikan 

tanggal 19 Januari 2012 (vide bukti B5 dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran);  --------------------------------------------------------------------------  

37.6.2 - Alat-alat bukti berikut yang diungkapkan dalam sidang pemeriksaan telah 

membuktikan bahwa Gangras Shantanu dan Sheilawaty Anom sama 

sekali tidak hadir pada rapat tanggal 7 April 2010 sehingga keterangan 

mereka mengenai rapat ini tidak bernilai sebagai alat bukti; -------------  

a) Alat bukti surat atau dokumen yaitu Daftar Peserta Rapat tanggal 7 

April 2010 milik Terlapor I (Lampiran 5). Menurut Daftar Peserta 

Rapat ini, peserta yang hadir adalah orang-orang berikut. Gangrash 

Shantanu dan Sheilanawati Anom tidak termasuk dalam daftar hadir ini. 

Sebaliknya, Rajnish Gupta jelas tercatat hadir;  ------------------------------  

 Matt Spalding – Terlapor II ("WPI")  --------------------------------------  

 Rajnish Gupta – Terlapor II ("WPI")  --------------------------------------  

 Fransisco Natalia – Wood Group -------------------------------------------  

 Novianti Andrianingsih – Wood Group  -----------------------------------  

 Budi Dwisakti – Wood Group  ----------------------------------------------  

 Heraldo Panjaitan – Bechtel  ------------------------------------------------  

 Grace Pontoh – Bechtel  ------------------------------------------------------  

 Ravi Prakasha – PT Technip Indonesia  -----------------------------------  

 Kunto. N – PT Technip Indonesia ------------------------------------------  

 Novys Wicaksono – Terlapor I ("CVX")  ---------------------------------  

 Panji A. Ariaz – Terlapor I ("CVX")  --------------------------------------  

 Rudi Imran – Terlapor I ("CVX")  ------------------------------------------  

 Dene D.L. – Terlapor I ("CVX")  -------------------------------------------  

 Toks Omoniwa – Terlapor I ("CVX")  -------------------------------------  

 Anthony Palisch – Terlapor I ("CVX")  ------------------------------------  



        
 

halaman 135 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

 Jay Burrows – Terlapor I ("CVX")  ----------------------------------------  

 Agus Syawal – Terlapor I ("CVX")  ----------------------------------------  

b) Menurut alat bukti keterangan Saksi Rajnish Gupta (sidang pemeriksaan 

KPPU tanggal 7 Februari 2013 - Lampiran 6) Gangras Shantanu dan 

Sheilawaty Anom tidak hadir pada rapat tanggal 7 April 2010. Terlebih, 

menurut Rajnish Gupta, Terlapor II pada rapat tersebut diwakili oleh 

Matt Spalding dan Rajnish Gupta. Keterangan Rajnish Gupta ini sesuai 

dengan daftar hadir tersebut di atas sehingga jelas keterangan Rajnish 

Gupta dapat diterima sebagai keterangan Saksi karena Rajnish Gupta 

hadir dan mengalami serta mendengar sendiri rapat ini; --------------------  

c) Menurut keterangan di bawah sumpah dari Gangras Shantanu sendiri 

(sidang pemeriksaan KPPU tanggal 12 Desember 2012), Beliau tidak 

menghadiri rapat tanggal 7 April 2010; ---------------------------------------  

d) Dengan demikian keterangan dari Gangras Shantanu mengenai rapat 

tanggal 7 April karena Gangras Shantanu tidak mengalami melihat atau 

mendengar sendiri rapat ini, sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan 

KPPU No 1 Tahun 2010 “keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti 

apabila keterangan yang diberikan dalam Sidang Majelis Komisi 

berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh 

Saksi” -------------------------------------------------------------------------------  

e) Sebaliknya, alat-alat bukti berikut yang diungkapkan dalam sidang 

pemeriksaan telah membuktikan bahwa pada rapat tanggal 7 April 

2010, Terlapor II menerima CTR yang belum diisi, sama seperti peserta 

tender lain: -------------------------------------------------------------------------  

1. Menurut alat bukti dokumen yaitu Daftar Peserta Rapat tanggal 7 

April 2010 milik Terlapor I (Lampiran 5) dan keterangan Terlapor I 

(sidang pemeriksaan KPPU tanggal 25 Maret 2013) dan kesaksian 

Rajnish Gupta sendiri, Rajnish Gupta hadir pada rapat tanggal 7 

April 2010; --------------------------------------------------------------------  

2. Menurut alat bukti kesaksian Rajnish Gupta dan keterangan 

Terlapor I (sidang pemeriksaan KPPU tanggal 25 Maret 2013) pada 

rapat tanggal 7 April 2010 tidak ada dokumen yang diterima dalam 

amplop, semua dokumen diserahkan dalam map disertai dengan CD. 

Hal ini juga didukung oleh kesaksian PT Bechtel Indonesia (sidang 

pemeriksaan KPPU tanggal 29 Oktober 2012); --------------------------  

3. Menurut alat bukti kesaksian Rajnish Gupta pada rapat tanggal 7 

April 2010, Terlapor II tidak menerima tabel CTR yang sudah terisi 
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pada rapat tanggal 7 April 2010. Hal ini sesuai dengan keterangan 

Terlapor I (sidang pemeriksaan KPPU tanggal 25 Maret 2013) yang 

menyatakan Terlapor I memberikan tabel CTR yang kosong kepada 

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

4. Lebih lanjut, fakta-nya dokumen yang terdapat dalam CD yang 

dibagikan pada rapat tanggal 7 April 2010 adalah petunjuk 

mengenai pengisian tabel CTR bagi semua peserta (Lampiran 7), 

sehingga jelas bahwa Terlapor II menerima tabel CTR yang masih 

kosong; -------------------------------------------------------------------------  

5. Juga Terlapor I telah menerangkan (sidang pemeriksaan KPPU 

tanggal 25 Maret 2013) bahwa karena proyek yang ditenderkan 

dalam perkara a quo adalah proyek sejenis yang pertama kali-nya di 

Indonesia, sehingga tidak mungkin Terlapor I telah mengisi CTR. 

Sebaliknya, Terlapor I membutuhkan data CTR dari para peserta 

sebagai masukan untuk dapat membuat Hypothetical Man Hour 

untuk tahap II; ----------------------------------------------------------------  

f) Dengan demikian, sama sekali tidak ada bukti yang mendukung dugaan 

Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa Terlapor II telah menerima tabel 

CTR yang telah terisi dari Terlapor I pada rapat tanggal 7 April 2010; ---  

37.7 Fakta-Fakta Yang Terungkap Mengenai Proses Tender FEED antara Rapat 

Penjelasan tanggal 7 April 2010 dan Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010; --  

37.7.1 Tanggal 5 Mei 2010, Terlapor II memasukkan proposal administrasi dan 

teknis kepada Terlapor I dan menghadiri pembukaan dokumen penawaran 

dari seluruh peserta;  ------------------------------------------------------------------  

37.7.2 Selama bulan Juni – Agustus 2010, Terlapor I melakukan serangkaian 

klarifikasi teknis kepada para peserta. Menurut Laporan Dugaan 

Pelanggaran, klarifikasi ini juga dilakukan kepada Wood Group; -------------  

37.7.3 Tanggal 30 Agustus 2010, Terlapor I mengumumkan bahwa Wood Group 

dan Terlapor I lulus tahap I – administrasi dan teknis. Wood Group dan 

Terlapor II kemudian diundang untuk menghadiri rapat tanggal 7 

September 2010 di kantor Terlapor I; ----------------------------------------------  

37.8 Fakta pada Rapat Penjelasan tanggal 7 September 2010, Terlapor II Tidak 

Menerima Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang telah 

terisi Distribusi antara Asing dan Nasional; ------------------------------------------------  

Pada tahap II, hanya tinggal 2 (dua) peserta yaitu Terlapor II dan Wood Group. 

Keduanya diundang untuk mengadiri rapat penjelasan tanggal 7 September 2010. 

Menurut Laporan Dugaan Pelanggaran pada rapat ini, Terlapor II memberikan 
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kepada Terlapor II tabel yang berisikan Estimated Cumulative CTR Value and Man 

Hour Summary yang telah terisi dengan distribusi karyawan nasional, sedangkan 

peserta Tender FEED yang lain hanya masih harus memberikan distribusi tersebut. 

Sebagaimana diuraikan pada angka 1.1-1.2 di atas,  Laporan Dugaan Pelanggaran 

sama sekali tidak mengajukan bukti yang mendasari dugaan ini. Fakta-nya, segala 

alat bukti yang diungkapkan dalam pemeriksaan juga tidak mendukung dugaan ini;  

37.8.1 Sebaliknya, alat-alat bukti berikut yang diungkapkan dalam sidang 

pemeriksaan telah membuktikan bahwa pada rapat tanggal 7 September 

2010, Terlapor II menerima Estimated Cumulative CTR and Man Hour 

Summary CTR yang belum diisi distribusi-nya antara nasional dan asing, 

sama seperti peserta tender lain; ----------------------------------------------------  

37.8.2 Menurut Dokumen Daftar Peserta Rapat Tanggal 7 September 2010 milik 

Terlapor I (Lampiran 8), peserta yang hadir adalah orang-orang berikut. 

Rajnish Gupta jelas tercatat hadir. Hal ini juga sesuai dengan keterangan 

Rajnish Gupta sendiri (sidang pemeriksaan KPPU tanggal 7 Februari 2013 - 

Lampiran 6) dan keterangan Terlapor I (sidang pemeriksaan KPPU tanggal 

25 Maret 2013) sehingga jelas keterangan Rajnish Gupta dapat diterima 

sebagai keterangan Saksi karena Rajnish Gupta hadir dan mengalami serta 

mendengar sendiri rapat ini: ---------------------------------------------------------  

 Ronny – Terlapor II ("PT Wood Group Indonesia")  ------------------------  

 Rajnish Gupta – Terlapor II ("PT Wood Group Indonesia")----------------  

 Bobby Weliyanto – Terlapor I --------------------------------------------------  

 Yesudas Minimala – Terlapor I -------------------------------------------------  

 Anthony Palisch – Terlapor I ----------------------------------------------------  

 James Tsang – JPK/WGI ---------------------------------------------------------  

 Agus Syawal – Terlapor I --------------------------------------------------------  

 Zulkifli Suherman – Terlapor I --------------------------------------------------  

37.8.3 Menurut alat bukti kesaksian Rajnish Gupta, Terlapor II tidak menerima 

Estimated Cumulative CTR and Man Hour Summary yang telah terisi 

distribusi jam kerja ekspatriat dan nasional dari Terlapor I pada rapat 

tanggal 7 September 2010. Hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor I 

(sidang pemeriksaan KPPU tanggal 25 Maret 2013) yang menyatakan 

Terlapor I memberikan Estimated Cumulative CTR and Man Hour 

Summary yang masih kosong kepada seluruh peserta tender; ------------------  

37.8.3.1 Lebih lanjut, fakta-nya dokumen yang terdapat dalam CD yang 

dibagikan pada rapat tanggal 7 September 2010 adalah bukti 
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dokumen yang berisi tabel-tabel yang perlu diisi oleh Terlapor II 

yang diterima dari Terlapor I pada rapat tanggal 7 September 

2010 (Lampiran 9) menunjukkan bahwa Terlapor II menerima 

Estimated Cumulative CTR and Man Hour Summary yang masih 

kosong; ---------------------------------------------------------------------  

37.8.4 Dengan demikian, sama sekali tidak ada bukti yang mendukung dugaan 

bahwa Terlapor II telah menerima Estimated Cumulative CTR and Man 

Hour Summary yang telah terisi distribusi nasional dan ekspatriat dari 

Terlapor I pada rapat tanggal 7 September 2010; --------------------------------  

37.9 Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat juga bahwa Gangras Shantanu 

dan Sheilawaty Anom sama sekali tidak hadir pada rapat tanggal 7 September 2010 

sehingga mereka tidak dapat memberikan keterangan mereka mengenai rapat ini 

tidak bernilai sebagai alat bukti:--------------------------------------------------------------  

37.9.1 Menurut Dokumen Daftar Peserta Rapat tanggal 7 September 2010 milik 

Terlapor I (Lampiran 8 dan angka 2.4.(ii) di atas), Gangrash Shantanu dan 

Sheilawati Anom tidak termasuk dalam daftar hadir ini. Sebaliknya, 

Rajnish Gupta jelas tercatat hadir; --------------------------------------------------  

37.9.2 Menurut alat bukti keterangan Saksi Rajnish Gupta (sidang pemeriksaan 

KPPU tanggal 7 Februari 2013 - Lampiran 6) Gangras Shantanu dan 

Sheilawaty Anom tidak hadir pada rapat tanggal 7 September 2010. 

Terlebih, menurut Rajnish Gupta, Terlapor II pada rapat tersebut diwakili 

oleh Rajnish Gupta dan Ronny. Keterangan Rajnish Gupta ini sesuai 

dengan daftar hadir tersebut diatas (Lampiran 8 dan angka 2.4.(ii) di atas); -  

37.9.3 Menurut keterangan dibawah sumpah dari Gangras Shantanu sendiri 

(sidang pemeriksaan KPPU tanggal 12 Desember 2012), beliau tidak tidak 

menghadiri rapat tanggal 7 September 2010; -------------------------------------  

37.9.4 Dengan demikian apapun, keterangan dari Gangras Shantanu dan 

Sheilawati Anom mengenai rapat tanggal 7 September 2010 tidak bernilai 

alat bukti karena Gangras Shantanu dan Sheilawati Anom tidak mengalami 

melihat atau mendengar sendiri rapat ini; ------------------------------------------  

37.10 Fakta Penawaran Terlapor II pada Tahap II Konsisten dengan Penawaran pada 

Tahap I -----------------------------------------------------------------------------------------  

37.10.1 Terlapor I telah bertindak diskriminatif sehingga menguntungkan 

Terlapor II yaitu Terlapor I telah mendiskualifikasi peserta tender yang 

lain, yaitu Wood Group, dengan dasar penawaran-nya mengenai 

distribusi man hour antara karyawan nasional dan asing pada Tahap II 

tidak konsisten dengan penawaran-nya di pada Tahap II. Padahal 



        
 

halaman 139 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

menurut Laporan Dugaan Pelanggaran, penawaran Terlapor II 

mengenai hal yang sama juga tidak konsisten (Laporan Dugaan 

Pelanggaran angka 47, halaman 47-48); ---------------------------------------  

37.10.2 Terlapor II mencatat bahwa pada pemeriksaan lanjutan telah terbukti 

bahwa penawaran Terlapor II adalah konsisten sebagaimana diuraikan 

berikut; -----------------------------------------------------------------------------  

37.10.3 Pada pokoknya menurut Laporan Dugaan Pelanggaran, penawaran 

Terlapor II dianggap tidak konsisten karena menurut Laporan Dugaan 

Pelanggaran penyebutan personil berikut dan distribusi man hour antara 

asing dan nasional berubah pada Tahap I dan Tahap II sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut: -------------------------------------------------------  

Posisi Tahap I 

(dalam Minimum 

Key Personnel) 

Tahap II 

(dalam Estimated 

Cumulative CTR and Man 

Hour Summary) 

Senior Engineer 

Deepwater 

Arjen Meijer 

(Ekspatriat) 

Distribusi antara man 

hour ekspatriat dan 

nasional 

Senior Engineer 

Shallow Water 

Mohammad Reza 

Barzin (Ekspatriat) 

Distribusi antara man 

hour ekspatriat dan 

nasional 

Senior 

Construction 

Engineer 

Toga Panjaitan 

(Nasional) 

Ekspatriat 

 

37.10.4 Berdasarkan keterangan dari Rajnish Gupta (sidang pemeriksaan KPPU 

tanggal 7 Februari 2013 - Lampiran 6) dan Terlapor I (sidang 

pemeriksaan KPPU tanggal 25 Maret 2013), Terlapor I telah 

menyampaikan klarifikasi di Tahap II yang menyatakan bahwa yang 

tertulis sebagai Senior Engineer Deepwater dan Shallow Water pada 

Minimum Key Personnel seharusnya adalah Lead Engineer. Dengan 

demikian tidak ada inkonsistensi penawaran dari Terlapor II, karena 

pemahaman penawaran Terlapor II yang benar adalah sebagai berikut: -  

Posisi            Tahap I 

           (dalam Minimum 

            Key Personnel) 

Tahap II 

(dalam Estimated 

Cumulative CTR and 

Man Hour Summary) 

Senior (= Lead) 

Engineer Deepwater 

Arjen Meijer 

(Ekspatriat) 

Man hour Ekspatriat 

Senior (=Lead) 

Engineer Shallow 

Water 

Mohammad Reza 

Barzin (Ekspatriat) 

Man hour Ekspatriat 

Senior Construction 

Engineer 

Toga Panjaitan 

(Ekspatriat) 

Ekspatriat 

 



        
 

halaman 140 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

37.10.5 Terlapor II pada dasarnya telah memahami bahwa yang dimaksud 

dalam Minimum Key Personnel adalah Lead Engineer dan bukan Senior 

Engineer. Hal ini terlihat dari dalam penawaran teknis Terlapor II 

mengenai organisasi tim dimana posisi Senior Engineer Deepwater dan 

Shallow Water ditempatkan langsung berada di bawah Engineering 

Manager (Lampiran 10); --------------------------------------------------------  

37.10.6 Sedangkan terhadap status Toga Panjaitan, Investigator KPPU dalam 

hal ini salah menafsirkan Toga Panjaitan sebagai karyawan nasional, 

faktanya, Toga Panjaitan adalah karyawan asing sesuai dengan 

keterangan dari Rajnish Gupta (sidang pemeriksaan KPPU tanggal 7 

Februari 2013 - Lampiran 6); ---------------------------------------------------  

37.10.7 Mohon juga perhatian dari Majelis Komisi bahwa Terlapor II tidak 

pernah mengajukan personil yang berbeda antara tahap I dan tahap II. 

Seluruh Key Personnel yang diajukan pada tahap I tetap diajukan juga 

pada tahap II; ----------------------------------------------------------------------  

37.10.8 Dengan demikian, tidak ada inkonsistensi antara penawaran teknis 

dengan penawaran komersial yang diajukan oleh Terlapor II; -------------  

37.10.9 Adapun menurut Laporan Dugaan Pelanggaran, penawaran Wood 

Group memiliki perbedaan antara penawaran teknis dengan penawaran 

komersial seperti terlihat pada tabel di bawah ini: ---------------------------  

Posisi           Tahap I  

         (dalam Minimum  

          Key Personnel) 

Tahap II 

(dalam Estimated 

Cumulative CTR and 

Man Hour Summary) 

Project Manager Peter Lenz 

(Ekspatriat) 

Distribusi antara man-

hour ekspatriat dan 

nasional 

Lead Flow 

Assuran Manager 

Rajeevan Jehanatan 

(Ekspatriat) 

Distribusi antara man-

hour ekspatriat dan 

nasional 

Senior Engineer 

Deepwater 

Davis Sze Wei 

Teck/Akashah Bashah 

(Ekspatriat) 

Nasional 

Welding 

Engineer/NDE 

Dr. Binder Singh & 

Andrew Mills/Philip 

Lapworth 

(Ekspatriat) 

Distribusi antara man-

hour ekspatriat dan 

nasional 

 

37.10.10 Perbedaan antara penawaran teknis dan penawaran komersial dari 

Wood Group tersebut tidak bisa dijelaskan berdasarkan klarifikasi 

yang diberikan oleh Terlapor I. Dengan demikian Terlapor II 
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mencatat bahwa terdapat inkonsistensi dalam penawaran Wood 

Group; ---------------------------------------------------------------------------  

37.11 Fakta: Terlapor II Tidak Mengetahui Owner Estimate dalam Tender FEED -------  

37.11.1 Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 50-51 menyatakan bahwa 

kesamaan penawaran Terlapor II dengan owner estimate sebesar 53,57% 

sedangkan kesamaan antara penawaran Wood Group dengan owner 

estimate sebesar 28,57%;  --------------------------------------------------------  

37.11.2 Terlapor II tidak pernah mengetahui owner estimate dari Terlapor I 

dalam Tender FEED ini. Owner estimate tidak disebutkan dalam 

dokumen tender ataupun Terlapor II mengetahuinya dari sumber lain. 

Kenyataannya, hingga saat ini Terlapor II tidak mengetahui owner 

estimate pada Tender FEED; -----------------------------------------------------  

37.11.3 Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di atas, 

nilai dari owner estimate dan nilai penawaran Terlapor II adalah tidak 

sama, hanya mendekati saja. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor, misalnya dikarenakan Terlapor I telah membuat perencanaan 

yang akurat atau Terlapor II yang memiliki pemahaman yang baik 

mengenai lingkup pekerjaan dalam Tender FEED. Dalam hal apapun, 

nilai penawaran yang mendekati nilai owner estimate tidak cukup untuk 

disimpulkan sebagai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan 

Terlapor II dalam Tender FEED; ------------------------------------------------  

37.12 Fakta: Gangras Shantanu tidak Terlibat dalam Tender FEED-------------------------  

37.12.1 Menurut keterangan Rajnish Gupta (sidang pemeriksaan KPPU tanggal 

7 Februari 2013 - Lampiran 6), keterangan Terlapor II (sidang 

pemeriksaan KPPU tanggal 27 Maret 2013 – Lampiran 11) dan 

keterangan di bawah sumpah dari Gangras Shantanu sendiri (sidang 

pemeriksaan KPPU tanggal 12 Desember 2012), Gangras Shantanu 

ditunjuk sebagai Business Development Manager Terlapor II pada 

bulan November 2010 untuk menggantikan Matthew Spalding. Pada 

saat Gangras Shantanu menjabat sebagai Business Development 

Manager, Terlapor II sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh 

Terlapor I. Oleh karena itu Gangras Shantanu tidak pernah terlibat 

langsung dalam proses Tender FEED; ---------------------------------------  

37.12.2 Dengan demikian keterangan dari Gangras Shantanu mengenai rapat 

tanggal 7 April 2010, rapat tanggal 7 September 2010 maupun 

mengenai segala hal terkait dengan Tender FEED tidak bernilai alat 

bukti karena Gangras Shantanu tidak bisa menjadi Saksi yang 
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mengalami, melihat, atau mendengar sendiri seluruh proses Tender 

FEED; -----------------------------------------------------------------------------  

37.13 PT Worley Parsons Indonesia mencatat kesaksian lainnya dari PT Bechtel 

Indonesia, PT Technip Indonesia, PT Wood Group Indonesia, Sdr. Bambang 

Widyastomo, Gangras Shantanu, BP Migas, dan Prof. Ricky Lukman Tawekal 

dalam sidang pemeriksaan KPPU tidak relevan dengan dugaan pelanggaran di 

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Namun demikian, ringkasan kesaksian 

tersebut kami lampirkan dalam kesimpulan ini (Lampiran 12); -----------------------  

37.14 Unsur-unsur Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tidak terpenuhi -------------------------------------------------------------------------  

37.14.1 KPPU memiliki beban untuk membuktikan terpenuhinya setiap unsur 

pasal dari dugaan pelanggaran pasal yang dituduhkan. Pasal 37 (3) c 

Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa Laporan Dugaan 

Pelanggaran harus didukung oleh sekurang-kurangnya alat bukti yang 

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

37.14.2 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

alat bukti yang digunakan dalam Sidang Majelis Komisi adalah: --------  

a) Keterangan Saksi;  ---------------------------------------------------------  

b) Keterangan Ahli; -----------------------------------------------------------  

c) Surat atau dokumen; -------------------------------------------------------  

d) Petunjuk; ---------------------------------------------------------------------  

e) Keterangan Pelaku Usaha. ------------------------------------------------  

37.14.3 Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mengungkapkan bahwa KPPU 

tidak mempunyai alat bukti untuk mendukung dugaan dalam Laporan 

Dugaan Pelanggaran bahwa ada pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d 

dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan 

oleh Terlapor II. Pembahasan rinci mengenai pembuktian unsur-unsur 

dari pelanggaran pasal yang dituduhkan adalah sebagai berikut; --------  

37.14.4 Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa: ----------------------------------------------------------------------------  

  d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu ------  

37.14.5 Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
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("Pedoman Pasal 19 d"), Pasal 19 huruf d memiliki unsur-unsur 

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

1) Pelaku Usaha;  --------------------------------------------------------------  

2) Baik sendiri maupun bersama-sama; ------------------------------------  

3) Melakukan satu atau beberapa kegiatan; -------------------------------  

4) Baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain; --------------  

5) Praktek monopoli; ---------------------------------------------------------  

6) Persaingan usaha tidak sehat; --------------------------------------------  

7) Praktek diskriminasi. ------------------------------------------------------  

37.14.6 Unsur praktek diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d di atas tidak 

terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut: -------------------------------  

1) Menurut Pedoman Pasal 19 huruf d, praktek diskriminasi adalah 

setiap perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu 

tanpa justifikasi;  -----------------------------------------------------------  

2) Dalam perkara ini yang dituduhkan sebagai diskriminasi adalah 

perlakuan istimewa terhadap Terlapor II yaitu bahwa walaupun 

penawaran Terlapor II tidak konsisten, Terlapor II tidak di-

diskualifikasi. Sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.5 di 

atas, fakta-nya penawaran Terlapor II konsisten, sehingga dengan 

demikian jelas Terlapor II tidak pantas di-diskualifikasi. Dengan 

demikian, jelas bahwa perlakuan yang berbeda atas Terlapor II 

mempunyai justifikasi yang kuat; ---------------------------------------  

3) Adapun mengenai penilaian atas penawaran Wood Group,  

sebagaimana diuraikan pada angka 2.5, jelas penawaran Wood 

Group tidak bisa disamakan dengan Penawaran Terlapor II 

sehingga dapat diberlakukan secara berbeda oleh Terlapor I, atas 

dasar adanya inkonsistensi; -----------------------------------------------  

4) Selain itu, unsur-unsur berikut dari Pasal 19.d juga tidak terbukti 

karena sama sekali tidak ada bukti yang diajukan untuk 

mendukung dugaan pelanggaran unsur-unsur ini baik dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran maupun dalam pemeriksaan: --------  

a) Bersama-sama pelaku usaha lain;  ----------------------------------  

b) Praktek monopoli; -----------------------------------------------------  

c) Persaingan usaha tidak sehat. ----------------------------------------  

5) Karena tidak semua unsur-unsur di dalam Pasal 19 huruf d tidak 

terpenuhi, maka jelas tidak terdapat pelanggaran Pasal 19 huruf d 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

Terlapor II dalam perkara ini; --------------------------------------------  

37.14.7 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 

megakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” ------------------------------  

37.14.8 Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ("Pedoman Pasal 

22"), Pasal 22 memiliki unsur-unsur sebagai berikut: ----------------------  

a) Pelaku usaha; ----------------------------------------------------------------  

b) Persekongkolan; ------------------------------------------------------------  

c) Pihak lain; -------------------------------------------------------------------  

d) Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; --------------------  

e) Persaingan usaha tidak sehat. ---------------------------------------------  

37.14.9 Unsur persekongkolan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 di atas tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut: ---------  

1) Menurut Pedoman Pasal 22, persekongkolan adalah kerja sama 

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif 

apapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan 

perserta tender tertentu;  --------------------------------------------------  

2) Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 2.1 di atas, tidak ada 

kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II 

untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender FEED; --------------  

3) Terlapor I telah melaksanakan Tender FEED secara professional 

dan transparan. Terlapor II telah mengikuti seluruh ketentuan 

dalam Tender FEED sebagaimana ditetapkan dalam Instuction to 

Bidder dan dalam rapat-rapat resmi yang diselenggarakan oleh 

Terlapor I; -------------------------------------------------------------------  

4) Tidak ada bukti bahwa Terlapor II menerima tabel CTR yang telah 

terisi dari Terlapor I pada rapat tanggal 7 April 2010; ---------------  

5) Tidak ada bukti bahwa Terlapor II menerima Estimated 

Cumulative CTR and Man Hour Summary yang telah terisi dengan 

distribusi man-hour untuk nasional dan ekspatriat dari Terlapor I 

pada rapat tanggal 7 September 2010; ----------------------------------  

6) Tidak ada bukti bahwa Terlapor I telah mendiskriminasi Wood 

Group dan memberi kesitimewaan kepada Terlapor II; --------------  
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7) Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor II;--------------  

37.15 Investigator KPPU telah gagal memenuhi kewajiban untuk melaksanakan 

pembuktian atas tuduhan pelanggaran pasal yang diajukannya. Investigator 

KPPU telah gagal membuktikan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selama sidang pemeriksaan KPPU 

berlangsung. Selama sidang pemeriksaan, sama sekali tidak ditemukan alat 

bukti sama sekali yang dapat mendukung dugaan pelanggaran terhadap masing-

masing pasal yang dituduhkan; ----------------------------------------------------------  

37.16 Tuduhan-tuduhan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di bawah ini harus 

ditolak karena tidak adanya bukti yang mendukung; ---------------------------------  

37.16.1 Tidak ada bukti bahwa Terlapor I telah memberi Terlapor II tabel CTR 

yang telah terisi dalam rapat tahap I Tender FEED tanggal 7 April 

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

1. Sebagaimana telah terungkap dalam sidang pemeriksaan, 

pernyataan Gangras Shantanu dan Sheilawaty Anom terkait isu ini 

tidak bernilai alat bukti karena Gangras Shantanu dan Sheilawaty 

Anom tidak hadir pada rapat tanggal 7 April 2010. KPPU tidak 

bisa mengajukan bukti lain untuk mendukung tuduhan ini; ---------  

2. Sebaliknya, bukti dokumen, kesaksian Rajnish Gupta dan Terlapor 

I membuktikan bahwa Terlapor I tidak memberi tabel CTR yang 

telah terisi kepada Terlapor II dalam rapat tahap I tanggal 7 April 

2010 sebagaimana yang dituduhkan di dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran;  ---------------------------------------------------------------  

37.16.2 Tidak ada bukti bahwa Terlapor I telah memberi Terlapor II Estimated 

Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang telah terisi 

dengan distribusi man hour untuk nasional dan ekspatriat dalam rapat 

tahap II tanggal 7 September 2010; -------------------------------------------  

1) Sebagaimana telah terungkap dalam sidang pemeriksaan, dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran tidak ada bukti yang diajukan untuk 

mendukung dugaan ini. Dalam pemeriksaan-pun tidak diajukan 

bukti yang mendukung dugaan ini. Apapun pernyataan Gangras 

Shantanu dan Sheilawaty Anom dalam penyelidikan tidak bernilai 

alat bukti karena Gangras Shantanu dan Sheilawaty Anom tidak 

hadir pada rapat tanggal 7 September 2010; ---------------------------  

2) Sebaliknya, kesaksian Rajnish Gupta dan keterangan Terlapor I 

membuktikan bahwa Terlapor I tidak memberikan Estimated 
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Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang telah terisi 

dengan distribusi man hour untuk nasional dan ekspatriat kepada 

Terlapor II dalam rapat tahap II tanggal 7 September 2010. --------  

37.16.3 Tidak ada bukti bahwa Terlapor I telah bertindak diskriminatif dengan 

Terlapor I mendiskualifikasi Wood Group; ----------------------------------  

1) Sebagaimana telah terungkap dalam sidang pemeriksaan, tuduhan 

ini hanya berdasarkan intepretasi Investigator KPPU yang salah 

terhadap dokumen tender. Investigator KPPU tidak dapat 

mengajukan bukti lain yang mendukung tuduhan ini; ----------------  

2) Sebaliknya, bukti dokumen, kesaksian Rajnish Gupta dan Terlapor 

I membuktikan bahwa penawaran Terlapor II adalah konsisten; ---  

3) Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlapor II memohon kepada 

Majelis Komisi untuk menolak segala tuduhan terhadap Terlapor 

II dan menyatakan Terlapor II tidak terbutki melanggar Pasal 19 d 

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

38. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan 

perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

06/KPPU/Pen/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi 

Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 (vide bukti pemeriksaan A98); ------------------------------  

39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 111/KPPU/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis 

Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 (vide bukti pemeriksaan A99); --------------------   

40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah 

Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Perkara Nomor 05/KPPU-

I/2012 kepada para Terlapor (vide bukti pemeriksaan A102, A103); -------------------------  

41. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi 

menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; --------  

 

 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, 

keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, 

menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup 
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tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-

I/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa 

bagian, yaitu:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Objek Perkara; ------------------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Praktek Diskriminasi; ----------------------------------------------------------------------  

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----  

5. Tentang Persekongkolan; ----------------------------------------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------  

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------------------------  

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ------------------------------------------------------------  

10. Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------------------------  

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:---------------  

1.1 Terlapor I, Chevron Indonesia Company, merupakan badan usaha yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Perjanjian 

Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada Limited berdasarkan 

Perjanjian Kemitraan tertanggal 22 November 1994. Unocal Indonesia, Ltd adalah 

suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Bermuda dan Unocal 

Canada Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang 

Alberta, Kanada; (vide Perjanjian Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan 

Unocal Canada Limited) sebagaimana diubah oleh Perjanjian Kemitraan yang telah 

diubah dan diperbaharui antara Chevron Indonesia Ltd (dahulu Unocal Indonesia, 

Ltd) yaitu suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Bermuda dan 

Unocal Canada International Company, suatu perusahaan yang didirikan menurut 

Undang-Undang Nova Scotia, Kanada tanggal 5 Agustus 2009. Dalam prakteknya, 

Chevron Indonesia Company telah melaksanakan Tender Export Pipeline Front 

End Engineering Design Contract (No. C732791) (vide bukti penyelidikan C74, 

C75, C78, C80, C82); --------------------------------------------------------------------------  

1.2 Terlapor II, PT Worley Parsons Indonesia, merupakan badan usaha yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 

tanggal 6 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris H. Asmawel Amin SH di 

Jakarta sebagaimana diubah oleh Akte Nomor 5 tanggal 7 Mei 2007 yang dibuat 

oleh Notaris Martina SH di Jakarta, Akte Nomor 91 tanggal 26 November 2008 
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yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, SH, di Jakarta. Dalam prakteknya, PT 

Worley Parsons Indonesia merupakan peserta tender dan pemenang Tender Export 

Pipeline Front End Engineering Design Contract (No. C732791) di Lingkungan 

Chevron Indonesia Company (vide bukti penyelidikan C9); -----------------------------  

2. Tentang Objek Perkara;------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Export Pipeline Front End 

Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia 

Company; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 Bahwa Total Estimate Contract Value-Engineering Estimate Gendalo-Gehem 

Export Pipeline FEED Contract No. C-732791 adalah sebesar 4.690.058 US$; ------  

3. Tentang Praktek Diskriminasi ----------------------------------------------------------------------  

3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah: --------------------------------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:  -------------------------------  

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” -------------------  

3.2 Tentang Metode Evaluasi Komersial ---------------------------------------------------------  

3.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan metode evaluasi 

komersial tidak diatur dan dijelaskan secara detail di dalam IKPP; ------------  

3.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I tidak 

dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah metode evaluasi komersial, 

sebagaimana yang digunakan Terlapor I dalam tender a quo yang dilakukan 

dengan membandingkan Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 

Summary yang telah terisi tabel ekspatriat dan nasional dengan Tabel 

Minimum Key Personel, benar diatur secara detail di dalam IKPP/ITB;  ------  

3.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan Terlapor I tidak 

pernah menjelaskan kepada peserta tender terkait kepatuhan dan konsistensi 

antara dokumen penawaran teknis dengan dokumen penawaran komersial 

sebagai kriteria metode evaluasi dokumen penawaran komersial yang dapat 

mengakibatkan diskualifikasi peserta tender; --------------------------------------  

3.2.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan ketentuan pasal 1.2 

huruf A dan B, pasal 2.4 Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 

mengenai Metoda Evaluasi Komersial Dokumen No. IO-CV-C-732791 

Spesific For Procurement Process No./Contract No. C-732791  Instruction 

to Bidder (ITB) Commercial Evaluation Method dan Pasal 4.1 huruf D, Pasal 

6.8, Pasal 6.10, Pasal 9.1 dan Pasal 9.2 Instruksi-Instruksi Kepada Peserta 
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Pengadaan (IKPP) Panduan Utama Dokumen No. IB-SGUI-). Rev.6 (IDD-

Nov-2009) yang mengatur mengenai diskualifikasi dan gugurnya peserta 

pengadaan, tidak mengatur mengenai in-konsistensi dokumen teknis dan 

komersial yang dapat menyebabkan peserta pengadaan gugur atau 

didiskualifikasi;  ------------------------------------------------------------------------  

3.2.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menegaskan bahwa tidak terdapat 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9.3 Bab XI Metoda Pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya PTK 007 Revisi 1 Buku II, 

mengingat Terlapor I secara konsisten menerapkan serta tidak pernah 

menambah atau mengubah kriteria dan tata cara evaluasi; -----------------------  

3.2.6 Bahwa dalam pembelaannya, hingga akhir proses tender, Terlapor I tetap 

secara konsisten melaksanakan seluruh ketentuan dalam IKPP/ITB dan juga 

PTK 007 Revisi 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan tender, termasuk 

menunjuk pemenang tender berdasarkan penawaran harga terendah yang 

memenuhi persyaratan; ----------------------------------------------------------------  

3.2.7 Bahwa fakta-fakta lain yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai 

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

3.2.7.1 Bahwa terdapat 2 (dua) tahap evaluasi dalam Tender Export 

Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) 

di Lingkungan Chevron Indonesia Company yaitu evaluasi teknis 

dan evaluasi komersial, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 

Maret 2013; ------------------------------------------------------------------  

3.2.7.2 Bahwa penawaran teknis terdiri dari 2 (dua) tahap. Pada bagian 

pertama, Terlapor I mengevaluasi persyaratan minimum untuk 

menentukan peserta tender yang lulus atau tidak lulus teknis. Pada 

bagian kedua, Terlapor I melakukan klarifikasi dari rencana kerja 

peserta tender, termasuk di dalamnya lingkup dan man hour CTR, 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I 

dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Maret 2013; ----------------  

3.2.7.3 Bahwa evaluasi penawaran komersial merupakan metode evaluasi 

yang dilakukan dengan membandingkan Hypothetical Man Hour 

yang telah ditetapkan oleh Terlapor I dalam bentuk Formulir 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang belum 

terdistribusi komposisi ekspatriat dan nasional serta Key Personnel 

pada penawaran komersial dengan CTR Man Hour yang diajukan 

pada penawaran teknis, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 
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Pemeriksaan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 

Maret 2013; ------------------------------------------------------------------  

3.2.8 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan 

Terlapor I tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah metode 

evaluasi komersial, sebagaimana yang digunakan Terlapor I dalam tender a 

quo benar diatur secara detail di dalam IKPP/ITB sebagaimana tercantum 

dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi 

tanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa metode penilaian tersebut 

tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam IKPP/ITB; -----------------------------  

3.2.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan 

Terlapor I tidak pernah menjelaskan kepada peserta tender terkait kepatuhan 

dan konsistensi penawaran teknis dengan penawaran komersial sebagai 

kriteria metode evaluasi penawaran komersial yang dapat mengakibatkan 

diskualifikasi para peserta tender yang ditunjukkan dengan tidak adanya 

penjelasan mengenai metode penilaian tersebut di dalam Berita Acara Rapat 

Penjelasan tanggal 7 April 2010; -----------------------------------------------------  

3.3 Tentang Kesalahan Penyebutan Nama Posisi Jabatan “senior” dan “lead” -------------  

3.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan terdapat kesalahan 

penyebutan nama posisi jabatan yang berbeda dalam Tabel Key Personnel 

dengan Tabel Man Hour dimana Terlapor I menyebutkan posisi jabatan 

“senior” dalam Tabel Key Personnel dan menyebutkan posisi jabatan “lead” 

dalam Tabel Man Hour; ---------------------------------------------------------------  

3.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan kesalahan 

penyebutan nama posisi jabatan tersebut diakui oleh Terlapor I pada 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Maret 2013 dimana Terlapor I mengakui 

adanya kesalahan penyebutan nama jabatan, sehingga posisi yang tercantum 

dalam daftar Key Personnel tidak sama dengan tabel man hour. Seharusnya 

yang tertulis dalam daftar Key Personnel adalah Lead Engineer Pipeline 

bukan Senior Engineer Pipeline; -----------------------------------------------------  

3.3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I mengakui bahwa telah terjadi 

kekeliruan (typo error) mengenai pencantuman titel senior dalam daftar Key 

Personnel dalam formulir F-11 yang dibagikan kepada Terlapor II dan PT 

Wood Group Indonesia dalam tahap teknis dimana terdapat 2 (dua) 

kekeliruan pencantuman nama jabatan dalam Formulir F-11 yaitu untuk 

posisi (i) Pipeline Senior Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline Senior 

Engineer (Deepwater). Seharusnya, jabatan yang dicantumkan untuk 

dimasukkan dalam Key Personnel untuk bidang Pipeline Engineer (Shallow 
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Water) dan Pipeline Engineer (Deepwater) adalah (i) Pipeline Lead 

Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline Lead Engineer (Deepwater). 

Namun demikian, kekeliruan tersebut tidak menimbulkan adanya tindakan 

diskriminasi dan/atau persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II 

karena ternyata Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia telah memahami 

esensi dari Key Personnel dan perbedaan antara posisi lead dan senior; ------  

3.3.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menjelaskan bahwa kekeliruan 

mengenai pencantuman titel sebagaimana disampaikan di atas tidak dapat 

diperbaiki pada saat dilakukannya klarifikasi teknis, karena para peserta 

tender sudah memasukkan dokumen penawaran teknis; --------------------------  

3.3.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyampaikan bahwa baik 

Terlapor II maupun PT Wood Group Indonesia telah memiliki pemahaman 

yang benar dalam menerjemahkan adanya kekeliruan mengenai 

pencantuman titel tersebut di atas; ---------------------------------------------------  

3.3.6 Bahwa dalam pembelaannya, setelah diketahui adanya kekeliruan (typo 

error) tersebut pada tahap klarifikasi teknis dan kekeliruan (typo error) 

tersebut dipahami oleh para peserta tender (termasuk PT Wood Group 

Indonesia dan Terlapor II), maka Terlapor I telah melakukan perbaikan 

dengan mengubah titel senior tersebut menjadi lead pada dokumen Formulir 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang menjadi dasar 

diajukannya penawaran oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II; ----  

3.3.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyampaikan adanya Komitmen 

Teknis yang diberikan oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II yang 

antara lain berisi nama-nama Key Personnel tersebut mengacu kepada 

penawaran teknis yang telah mereka ajukan dan disetujui oleh Terlapor I 

meskipun kekeliruan tersebut sudah diketahui oleh Terlapor I pada tahap 

klarifikasi teknis. Oleh karena itu, dokumen Komitmen Teknis yang 

diberikan kepada Terlapor I memang masih menggunakan format Formulir 

F-11; --------------------------------------------------------------------------------------  

3.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat 3 (tiga) titel yang menggunakan 

posisi “senior” dan “lead” sebagaimana tercantum dalam Tabel Minimum 

Key Personnel yaitu pada titel Pipeline Senior Engineer (Deepwater), 

Pipeline Senior Engineer (Shallow Water), dan Lead Flow Assurance 

Engineer; --------------------------------------------------------------------------------  

3.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya 2 (dua) posisi “senior” dan “lead” 

yang digunakan oleh Terlapor I dalam disiplin jabatan Pipeline Engineer 

(Deepwater), Pipeline Engineer (Shallow Water), dan Flow Assurance 
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Engineer sebagaimana tercantum pada Tabel Minimum Key Personnel 

tersebut benar menunjukkan bahwa 2 (dua) posisi tersebut adalah 2 (dua) 

istilah posisi yang berbeda; -----------------------------------------------------------  

3.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya 2 (dua) istilah posisi “senior” dan 

“lead” yang berbeda sebagaimana tercantum pada Tabel Minimum Key 

Personnel tersebut juga digunakan oleh Terlapor II dan PT Wood Goup 

Indonesia di dalam Proposed Organisation Chart; -------------------------------  

3.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai 3 (tiga) titel sebagaimana ditunjukkan dalam 

Proposed Organisation Chart tersebut berada pada level yang sama yang 

bertanggungjawab langsung kepada Engineering Manager dan memiliki 

tugas serta tanggungjawab masing-masing; ----------------------------------------  

3.3.12 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Terlapor I yang menyatakan 

bahwa terdapat kekeliruan (typo error) dalam pencantuman posisi “lead” 

menjadi “senior” untuk disiplin jabatan Pipeline Engineer (Shallow Water) 

dan Pipeline Engineer (Deepwater) sebagaimana tercantum pada Tabel 

Minimum Key Personnel, ketika di sisi yang lain terdapat title Lead Flow 

Assurance Engineer yang masih menggunakan posisi “lead” dan bukan 

“senior”; ---------------------------------------------------------------------------------  

3.3.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pencantuman posisi untuk disiplin 

jabatan Pipeline Engineer (Shallow Water) dan Pipeline Engineer 

(Deepwater) yang tertulis (i) Pipeline Senior Engineer (Shallow Water); dan 

(ii) Pipeline Senior Engineer (Deepwater) yang seharusnya tertulis (i) 

Pipeline Lead Engineer (Shallow Water); dan (ii) Pipeline Lead Engineer 

(Deepwater) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai typo error karena 

posisi “lead” dan “senior” akan memberikan konsekuensi pemahaman yang 

berbeda bagi Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia dalam melakukan 

distribusi man hour pada penawaran komersial, dimana dalam kolom posisi 

untuk Pipeline Engineer (Shallow Water) dan Pipeline Engineer 

(Deepwater) pada Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 

Summary tersebut tercantum 2 (dua) posisi yang berbeda yaitu “Lead 

Engineer” dan ‘Senior Engineer”; ---------------------------------------------------  

3.3.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pemahaman yang berbeda oleh 

Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia terhadap pencantuman Key 

Personnel dalam posisi “lead” atau “senior” pada disiplin jabatan Pipeline 

Engineer (Deepwater) dan Pipeline Engineer (Shallow Water) sebagaimana 

tercantum dalam Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary 

akan memberikan konsekuensi yang berbeda pada penilaian Terlapor I 
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ketika melakukan evaluasi komersial dengan merujuk pada posisi “lead” 

yang berakibat diloloskannya Terlapor II dan digugurkannya PT Wood 

Group Indonesia dalam evaluasi komersial; ----------------------------------------  

3.4 Tentang In-konsistensi Evaluasi Penawaran Komersial -----------------------------------  

3.4.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan adanya tindakan in-

konsistensi Terlapor I dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran 

komersial Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia; ---------------------------  

3.4.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyampaikan adanya in-

konsistensi PT Wood Group Indonesia dalam dokumen penawaran teknis 

dengan dokumen penawaran komersialnya; ----------------------------------------  

3.4.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menegaskan bahwa satu-satunya 

alasan PT Wood Group Indonesia tidak dimenangkan dalam proses lelang 

tersebut adalah walaupun PT Wood Group Indonesia mengajukan 

penawaran harga yang lebih rendah namun PT Wood Group Indonesia tidak 

mengajukan penawaran komersial secara konsisten dengan Komitmen 

Teknis yang sudah disetujui kepada Terlapor I, yaitu terdapat banyak in-

konsistensi antara Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour dan 

Key Personnel yang sudah disepakatinya pada tanggal 7 September 2010; ---  

3.4.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyampaikan bahwa in-

konsistensi PT Wood Group Indonesia tersebut selain melanggar ketentuan 

dalam IKPP/ITB, juga melanggar ketentuan Bab XI Pasal 9.5 Buku II, PTK 

007-Rev.1/2009; ------------------------------------------------------------------------  

3.4.5 Bahwa dalam pembelaannya, hal yang menjadi perhatian dari Terlapor I 

adalah apakah Hypothetical Man Hour yang digunakan oleh Terlapor II dan 

PT Wood Group Indonesia dalam mengajukan penawarannya memang 

sudah menggunakan Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man 

Hour yang sudah ditetapkan oleh Terlapor I dan telah diterima sebelumnya 

oleh Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia pada Rapat Klarifikasi 

Teknis dan Hypothetical Man Hour tanggal 18 Agustus 2010; -----------------  

3.4.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan adanya distribusi antara 

penggunaan ekspatriat dan nasional memang tidak menjadi pertimbangan 

bagi Terlapor I yang didukung dengan kesaksian Sdr. James Tsang dari PT 

Wood Group Indonesia dan Sdr. Rajnish Gupta dari Terlapor II yang 

menegaskan bahwa di dalam IKPP/ITB yang diberikan oleh Terlapor I 

memang tidak pernah mensyaratkan apakah Key Personnel ataupun pekerja 

lainnya yang akan digunakan peserta lelang haruslah ekspatriat ataupun 

nasional; ---------------------------------------------------------------------------------  
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3.4.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan satu-satunya penilaian 

dari Terlapor I adalah apakah orang yang diusulkan untuk menempati Key 

Personnel oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II dalam dokumen 

penawaran komersialnya adalah orang yang memiliki kemampuan yang 

sudah dievaluasi dan dinyatakan telah memenuhi kualifikasi yang telah 

disyaratkan oleh Terlapor I. Digunakannya tenaga kerja ekspatriat dan 

nasional beserta komposisinya untuk posisi Key Personnel sepenuhnya 

bergantung pada peserta tender itu sendiri karena penggunaan ekspatriat dan 

nasional secara otomatis akan berpengaruh kepada harga dan penawaran 

komersial yang diajukan oleh PT Wood Group Indonesia dan Terlapor II; ---  

3.4.8 Bahwa fakta-fakta lain yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai 

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

3.4.8.1 Bahwa Hypothetical Man Hour ditetapkan oleh Terlapor I untuk 

memberikan basis penawaran yang sama sehingga peserta tender 

tidak lagi bersaing dalam jumlah keseluruhan dari man hour yang 

akan digunakan, karena jumlahnya sudah ditetapkan oleh Terlapor 

I. Peserta tender akan bersaing dalam sisi harga unit rate untuk 

tiap man hour dan alokasi penggunaan man hour ekspatriat 

maupun nasional, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 

Maret 2013; -----------------------------------------------------------------  

3.4.8.2 Bahwa penawaran komersial merupakan kelanjutan dari 

penawaran teknis dimana kedua penawaran tersebut tidak dapat 

dipisahkan sehingga in-konsistensi peserta tender dalam kedua 

penawaran tersebut dapat berakibat diskualifikasi sebagaimana 

tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I dalam 

Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Maret 2013; -----------------------  

3.4.8.3 Dalam IKPP/ITB terdapat pasal perubahan penawaran yang 

mengatur tidak diperbolehkan adanya perubahan dalam distribusi 

komposisi ekspatriat dan nasional pada dokumen komersial. Pada 

saat tahap teknis peserta tender sudah mengajukan man hour, yang 

mana jumlah man hour tersebut setelah diklarifikasi dan kemudian 

ditetapkan oleh Terlapor I harus secara konsisten digunakan di 

dalam dokumen tahap komersial, sehingga ketika ditemukan 

adanya perbedaan distribusi jumlah man hour antara tahap teknis 

dan tahap komersial dapat dinilai peserta tender tersebut 

melanggar apa yang sudah dibuat sendiri oleh peserta tender, 



        
 

halaman 155 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor 

I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Maret 2013; -------------  

3.4.8.4 Bahwa dalam dokumen Estimated Cummulative CTR Value and 

Man Hour Summary, Terlapor I membagi kolom Hypothetical 

Man Hour Deliverable-Based dan Hypothetical Man Hour 

Activity-Based beserta kolom unit rate-nya menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu bagian ekspatriat dan bagian nasional; ---------------------------  

3.4.8.5 Bahwa metode evaluasi penawaran komersial Terlapor I dengan 

merujuk pada formulir Estimated Cummulative CTR Price and 

Man Hour yang diajukan oleh PT Wood Group Indonesia, dapat 

dilihat pada posisi Pipeline Senior Engineer (Deepwater) yang 

tertulis bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu 1.280 jam 

dimana PT Wood Group Indonesia mengalokasikan seluruhnya 

(100%) ditangani oleh nasional. Hal tersebut tidak konsisten 

dengan nama Key Personnel yang diajukan PT Wood Group 

Indonesia (yang masih tercantum dengan titel Pipeline Senior 

Engineer (Deepwater)) yaitu Davis Dze Wei Teck/Akashah 

Bashah (ekspatriat).  Sementara apabila melihat pada Formulir 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang diajukan 

oleh PT Wood Group Indonesia untuk titel Pipeline Senior 

Engineer (Shallow Water), dapat dilihat bahwa pekerjaan ini akan 

memakan waktu 1.280 jam dimana PT Wood Group Indonesia 

mengalokasikan seluruhnya (100%) ditangani oleh nasional. Hal 

ini tidak konsisten dengan nama Key Personnel yang diajukan PT 

Wood Group Indonesia (yang masih tercantum dengan titel 

Pipeline Senior Engineer (Shallow Water) yaitu Ara Sunara & 

Shankar P (nasional dan ekspatriat); ------------------------------------  

3.4.8.6 Bahwa metode evaluasi penawaran komersial Terlapor I dengan 

merujuk pada formulir Estimated Cummulative CTR Price and 

Man Hour yang diajukan oleh Terlapor II, dapat dilihat pada titel 

Pipeline Senior Engineer (Deepwater) yang tertulis bahwa 

pekerjaan ini akan memakan waktu 1.280 jam dan ternyata 

Terlapor II mendistribusikan jam kerja yang terbagi menjadi 

ekspatriat sebanyak 350 jam dan nasional sebanyak 930 jam. Hal 

ini tidak konsisten dengan nama Key Personnel yang diajukan 

Terlapor II (yang masih tercantum dengan titel Pipeline Senior 

Engineer (Deepwater)) yaitu Arjen Meijer (ekspatriat). Sementara 
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apabila melihat pada Formulir Estimated Cummulative CTR Price 

and Man Hour yang diajukan oleh Terlapor II untuk titel Pipeline 

Senior Engineer (Shallow Water), dapat dilihat bahwa pekerjaan 

ini akan memakan waktu 1.280 jam dan ternyata Terlapor II 

mendistribusikan jam kerja yang terbagi menjadi ekspatriat 

sebanyak 350 jam dan nasional sebanyak 930 jam. Hal ini tidak 

konsisten dengan nama Key Personnel yang diajukan Terlapor II 

(yang masih tercantum dengan titel Pipeline Senior Engineer 

(Shallow Water) yaitu Mohammad Reza Barzin (ekspatriat); -------  

3.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai alokasi penggunaan man hour ekspatriat 

maupun nasional merupakan salah satu kriteria Terlapor I dalam melakukan 

evaluasi penawaran komersial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya hasil 

evaluasi penawaran komersial Terlapor I yang mendiskualifikasi PT Wood 

Group Indonesia atas in-konsistensi  antara penawaran teknis dengan 

penawaran komersialnya dalam hal ketidaksesuaian antara nama Key 

Personnel dalam penawaran teknis dengan distribusi alokasi penggunaan 

man hour ekspatriat maupun nasional pada Hypothetical Man Hour dalam 

Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang terdapat 

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

3.4.10 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Terlapor I yang menyatakan 

bahwa  distribusi antara penggunaan ekspatriat dan nasional tidak menjadi 

pertimbangan bagi Terlapor I karena pengisian kolom ekspatriat dan 

nasional dalam kolom Hypothetical Man Hour Deliverable-Based dan 

Hypothetical Man Hour Activity-Based pada dokumen Estimated 

Cummulative CTR Value and Man Hour Summary merupakan bagian dari 

objek penilaian yang tidak dapat diabaikan oleh Terlapor I; ---------------------  

3.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak dapat dikategorikannya 

kekeliruan pencantuman posisi “lead” menjadi “senior” sebagai typo error, 

sehingga seharusnya yang menjadi dasar kriteria evaluasi penawaran 

komersial Terlapor I dalam menilai konsistensi antara Key Personnel 

Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia dengan Hypothetical Man Hour 

dalam Formulir Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour adalah 

posisi “senior” pada disiplin jabatan Pipeline Engineer (Deepwater) 

maupun Pipeline Engineer (Shallowwater) sebagaimana yang tercantum di 

dalam Tabel Minimum Key Personnel; ---------------------------------------------  

3.4.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Terlapor I tidak konsisten dalam 

menerapkan metode evaluasi penawaran komersial dimana dengan metode 
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evaluasi yang sama, Terlapor I mendiskualifikasi PT Wood Group Indonesia 

atas in-konsistensi antara penawaran teknis dengan penawaran komersialnya, 

sedangkan Terlapor II yang juga tidak konsisten antara penawaran teknis 

dengan penawaran komersial justru tetap diloloskan, bahkan ditetapkan 

menjadi pemenang tender a quo meskipun sepatutnya juga didiskualifikasi 

sebagaimana PT Wood Group Indonesia; ------------------------------------------  

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-   

4.1 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

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

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek 

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” ----------------------------------------------  

4.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------  

4.3 Unsur Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------------------  

4.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang- 

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

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------- 

4.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I 

sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas;---  

4.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. ---------------------- 

4.4 Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan; --- ---------------------------------------  

4.4.1 Bahwa Terlapor I telah menetapkan Terlapor II sebagai pemenang dalam 

tender a quo sebagaimana dijelaskan dalam bagian Tentang Hukum butir 

3.4.12 di atas; --------------------------------------------------------------------------  

4.4.2 Bahwa dengan demikian unsur melakukan kegiatan sendiri terpenuhi. ------  

4.5 Unsur Pelaku Usaha Lain;---- ------------------------------------------------------------------  

4.5.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Terlapor 

II sebagai pemenang tender a quo yang berada dalam pasar bersangkutan 

yang sama dengan PT Wood Group Indonesia; -----------------------------------  

4.5.2 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha lain terpenuhi.  ----------------  
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4.6 Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi; ----------------------------------------------------  

4.6.1 Bahwa Terlapor I melakukan praktek diskriminasi terhadap PT Wood 

Group Indonesia sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum 

butir 3.4 di atas; ------------------------------------------------------------------------  

4.6.2 Bahwa dengan demikian, unsur melakukan praktek diskriminasi 

terpenuhi.------------------------------------------------------------------------------ 

4.7 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------  

4.7.1 Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap PT 

Wood Group Indonesia sebagaimana yang diuraikan dalam bagian Tentang 

Hukum butir 3.4 mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

dalam tender a quo; -------------------------------------------------------------------  

4.7.2 Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat terpenuhi. --------------------------------------------------------   

5. Tentang Persekongkolan; ----------------------------------------------------------------------------  

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

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

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal 

dan vertikal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan 

yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal 

adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan 

gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau 

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

5.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan yang 

dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; --------------------------------------   

5.3.1 Tentang Pemberian CTR Man Hour yang telah Terisi pada pre-bid meeting 

tanggal 7 April 2010 ---------------------------------------------------------------------  

5.3.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan adanya 

pemberian CTRs Man Hour dalam sebuah amplop tertutup yang 

membuat masing-masing peserta tender tidak mengetahui isi dari 

masing-masing amplop dimana Terlapor II menerima CTRs Man 

Hour yang telah terisi dari Terlapor I sedangkan PT Wood Group 

Indonesia menerima CTRs Man Hour tidak dalam keadaan terisi 
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(kosong) menunjukkan adanya perbedaan amplop yang diberikan 

Terlapor I kepada Terlapor II pada saat pre-bid meeting tanggal 7 

April 2010 dengan yang diterima peserta tender lainnya; ----------------  

5.3.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I membantah adanya 

pemberian CTRs Man Hour yang telah terisi kepada Terlapor II 

selaku peserta tender pada saat pre-bid meeting tanggal 7 April 2010 

dalam sebuah amplop tertutup yang disampaikan melalui hand to 

hand untuk kemudian disalin (copy paste) untuk dimasukkan ke 

dalam dokumen penawaran teknis Terlapor II; ----------------------------  

5.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menegaskan bahwa 

pemberian CTRs Man Hour dilakukan secara terbuka yang dikuatkan 

dengan kesaksian Sdr. Heraldo Panjaitan selaku pihak dari PT Bechtel 

Indonesia dan Sdr. Gangras Shantanu selaku pihak dari Terlapor II 

yang menyampaikan ketidakhadirannya dalam pre-bid meeting 

tanggal 7 April 2010 tersebut dan bahkan Sdr. Gangras Shantanu baru 

terlibat dalam Business Development Team Terlapor II pada bulan 

November 2010 dimana pada bulan tersebut, tender a quo telah 

selesai; ----------------------------------------------------------------------------  

5.3.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I juga turut menjelaskan 

kesaksian Sdr. Rajnish Gupta selaku pihak dari Terlapor II dalam 

menghadiri pre-bid meeting tanggal 7 April 2010 dimana Terlapor I 

tidak pernah membagikan CTRs Man Hour yang telah terisi kepada 

Terlapor II, bahkan Sdr. Rajnish Gupta menegaskan bahwa 

pembagian dokumen tender dilakukan secara terbuka di hadapan 

semua peserta tender yang hadir; ---------------------------------------------  

5.3.1.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan adanya dokumen 

penawaran yang diajukan oleh Terlapor II pada tanggal 5 Mei 2010 

yang antara lain berisi proposed man hour, ternyata berbeda dari data 

jumlah man hour yang dijadikan sebagai acuan oleh Terlapor I 

dimana pada tahap tersebut, Terlapor I bahkan belum memiliki 

perkiraan jumlah man hour sesuai format yang nantinya akan 

digunakan dalam proses penawaran komersial para peserta tender; ----  

5.3.1.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan satu-satunya 

kriteria yang dapat menyebabkan peserta tender didiskualifikasi 

adalah apabila peserta tender tersebut tidak memasukkan data 

(termasuk data proposed man hour) secara lengkap dan/atau 

mengklarifikasi data yang telah diajukan tersebut dimana pengisian 



        
 

halaman 160 dari 167 

 

 

 S            SALINAN 

 

proposed man hour akan merupakan subjek dari klarifikasi dan 

negosiasi selama proses teknis berlangsung, dengan demikian 

kalaupun benar Terlapor II menerima CTRs berisi man hour yang 

telah diisi oleh Terlapor I, quod non, maka hal tersebut tetap saja tidak 

akan membawa “keuntungan” apapun bagi Terlapor II; ------------------  

5.3.1.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II membantah telah menerima 

CTRs Man Hour yang telah terisi dari Terlapor I pada pre-bid meeting 

tanggal 7 April 2010 dimana pernyataan Sdr. Gangras Shantanu dan 

Sdri. Sheilawaty Anom pada tahap penyelidikan yang menjadi dasar 

dugaan KPPU dalam tender a quo ini adalah tidak berdasar, karena 

yang bersangkutan tidak hadir dalam pre-bid meeting tanggal 7 April 

2010, melainkan yang hadir adalah Sdr. Rajnish Gupta sebagaimana 

tercantum dalam Daftar Hadir pada pre-bid meeting tanggal 7 April 

2010 mewakili Terlapor II; ----------------------------------------------------  

5.3.1.8 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan adanya 

keterangan Sdr. Rajnish Gupta yang menyampaikan bahwa Terlapor 

II menerima CTRs Man Hour yang belum terisi (kosong) dan tidak 

diterima dalam bentuk amplop melainkan diserahkan dalam map 

disertai dengan CD sebagai petunjuk mengenai pengisian tabel CTR 

bagi semua peserta, sama seperti yang diterima oleh peserta tender 

yang lain pada pre-bid meeting tanggal 7 April 2010; --------------------  

5.3.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak terdapat bukti yang 

meyakinkan terkait adanya pemberian CTRs Man Hour yang telah 

terisi oleh Terlapor I hanya kepada Terlapor II selaku peserta tender 

pada saat pre-bid meeting tanggal 7 April 2010;---------------------------  

5.3.2 Tentang Pemberian Hypothetical Man Hour yang telah Terisi Distribusi 

Ekspatriat dan Nasional untuk kemudian digunakan sebagai Estimated 

Cumulative CTR Value and Man Hour Summary dalam Dokumen Penawaran 

Komersial pada tanggal 7 September 2010 -------------------------------------------  

5.3.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan adanya 

perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu pada tender a quo 

yang dilakukan melalui pemberian Hypothetical Man Hour yang telah 

terisi distribusi ekspatriat dan nasional oleh Terlapor I hanya kepada 

Terlapor II selaku peserta tender pada tanggal 7 September 2010 

untuk kemudian digunakan sebagai Estimated Cumulative CTR Value 

and Man Hour Summary dalam dokumen penawaran komersial 

Terlapor II; ----------------------------------------------------------------------  
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5.3.2.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I tidak pernah memberikan 

Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary kepada 

Terlapor II yang berbeda dengan yang diberikan kepada PT Wood 

Group Indonesia, yang didukung dengan kesaksian Sdr. James Tsang 

dari PT Wood Group Indonesia dan Sdr. Rajnish Gupta dari Terlapor 

II yang mengaku bahwa keduanya menerima Formulir Estimated 

Cumulative CTR Value and Man Hour Summary yang sama, dimana 

distribusi antara ekspatriat dan nasional masih dalam keadaan kosong 

dan justru menjadi kewajiban PT Wood Group Indonesia dan Terlapor 

II untuk mengisinya sebagai bentuk penawaran komersial yang 

diajukan keduanya; -------------------------------------------------------------  

5.3.2.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menegaskan adanya 

perbedaan pembagian distribusi ekspatriat dan nasional yang terdapat 

dalam Owner Estimate tentang Estimated Cumulative CTR Value and 

Man Hour Summary milik Terlapor I dengan Proposed Man Hour 

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

5.3.2.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II membantah telah menerima 

Estimated Cummulative CTR Price and Man Hour yang telah terisi 

distribusi ekspatriat dan nasional dari Terlapor I pada tanggal 7 

September 2010 dimana pernyataan Sdr. Gangras Shantanu dan Sdri. 

Sheilawaty Anom pada tahap penyelidikan yang menjadi dasar 

dugaan KPPU dalam tender a quo ini adalah tidak berdasar karena 

yang bersangkutan tidak hadir dalam pre-bid meeting tanggal 7 

September 2010, melainkan yang hadir adalah Sdr. Rajnish Gupta 

sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir pada tanggal 7 September 

2010 mewakili Terlapor II; ----------------------------------------------------  

5.3.2.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan adanya 

dokumen yang terdapat dalam CD yang dibagikan pada tanggal 7 

September 2010 adalah bukti dokumen yang berisi tabel-tabel yang 

perlu diisi oleh Terlapor II, menunjukkan bahwa Terlapor II 

menerima Estimated Cumulative CTR and Man Hour Summary yang 

masih kosong; -------------------------------------------------------------------  

5.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tidak terdapat bukti yang 

meyakinkan terkait adanya pemberian Hypothetical Man Hour yang 

telah terisi distribusi ekspatriat dan nasional oleh Terlapor I hanya 

kepada Terlapor II selaku peserta tender pada tanggal 7 September 

2010; ------------------------------------------------------------------------------  
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5.3.3 Tentang Owner Estimate ----------------------------------------------------------------  

5.3.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan dengan 

adanya pemberian CTRs Man Hour yang telah terisi kepada Terlapor 

II dalam sebuah amplop tertutup yang disampaikan melalui hand to 

hand pada pre-bid meeting tanggal 7 April 2010 serta pemberian 

Hypothetical Man Hour yang telah terisi distribusi ekspatriat dan 

nasional oleh Terlapor I hanya kepada Terlapor II selaku peserta 

tender pada tanggal 7 September 2010, untuk kemudian digunakan 

sebagai Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary 

dalam dokumen penawaran komersial Terlapor II, tercermin hasil 

perbandingan yang tipis antara Owner Estimate yang dimiliki oleh 

Terlapor I dengan Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 

Summary milik para peserta, dimana prosentase kesamaan Terlapor II 

adalah 53,57 % sedangkan prosentase kesamaan PT Wood Group 

Indonesia adalah sebesar 28,57 %; -------------------------------------------  

5.3.3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II tidak pernah mengetahui 

owner estimate dari Terlapor I dalam tender a quo, sedangkan adanya 

perbandingan yang tipis antara Owner Estimated yang dimiliki oleh 

Terlapor I dengan Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour 

Summary yang dimiliki oleh Terlapor II bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor, misalnya antara lain karena Terlapor I telah membuat 

perencanaan yang akurat atau Terlapor II yang memiliki pemahaman 

yang baik mengenai lingkup pekerjaan dalam tender a quo. Dalam hal 

apapun, nilai penawaran yang mendekati nilai Owner Estimate tidak 

cukup untuk disimpulkan sebagai telah terjadi persekongkolan antara 

Terlapor I dan Terlapor II dalam tender a quo; ----------------------------  

5.3.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak dapat dibuktikannya 

pemberian Hypothetical Man Hour yang telah terisi distribusi 

ekspatriat dan nasional oleh Terlapor I hanya kepada Terlapor II 

selaku peserta tender pada tanggal 7 September 2010, maka dugaan 

bahwa Terlapor II telah mengetahui Owner Estimate yang dimiliki 

oleh Terlapor I dalam tender a quo tidak perlu dibuktikan; --------------  

5.3.4 Tentang Klarifikasi Teknis sebagai Bentuk Persekongkolan Vertikal; -----------  

5.3.4.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan 

klarifikasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Wood Group 

Indonesia merubah penawaran teknisnya mengikuti Hypothetical Man 

Hour dari Terlapor I yang menyebabkan Hypothetical Man Hour PT 
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Wood Group Indonesia pada penawaran teknis dan penawaran 

komersial tidak konsisten, yang selanjutnya mengakibatkan PT Wood 

Group Indonesia didiskualifikasi dalam tender a quo;  -------------------  

5.3.4.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan adanya 

keputusan mendiskualifikasi PT Wood Group Indonesia bukan karena 

adanya penawaran teknisnya yang “diubah” oleh Terlapor I sebelum 

penawaran komersial diajukan, sehingga seolah-olah PT Wood Group 

Indonesia dianggap memiliki dua penawaran teknis yang tidak 

konsisten satu sama lainnya, melainkan PT Wood Group Indonesia 

tidak konsisten atas Komitmen Teknis yang telah disepakatinya 

bersama Terlapor I; -------------------------------------------------------------  

5.3.4.3 Bahwa terdapat fakta lain yang diperoleh dalam persidangan dimana 

ketentuan PTK 007 yang digunakan dalam pelaksanaan Tender Export 

Pipeline FEED ini adalah PTK 007 Revisi 1 dengan metode 

pemasukan dokumen penawarannya menggunakan sistem pemasukan 

2 (dua) tahap yang memungkinkan selama proses tender berlangsung, 

Terlapor I diperbolehkan melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang 

dianggap perlu diklarifikasi tanpa adanya pembatasan mengenai hal-

hal apa saja yang boleh diklarifikasi oleh Terlapor I kepada peserta 

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

5.3.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai, Investigator keliru dalam memahami 

alasan didiskualifikasinya PT Wood Group Indonesia;  ------------------  

5.3.4.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pernyataan Terlapor I yang 

menyatakan bahwa alasan didiskualifikasinya PT Wood Group 

Indonesia bukan karena adanya perubahan Hypothetical Man Hour 

yang dilakukan oleh PT Wood Group Indonesia berdasarkan 

klarifikasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I, melainkan PT Wood 

Group Indonesia tidak konsisten atas Komitmen Teknis yang telah 

disepakatinya bersama Terlapor I. -------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;  ----------  

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 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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6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi 

mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------  

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------------------------  

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------  

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I 

sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 di atas; -------   

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -------------------------               

6.4 Unsur Bersekongkol; -----------------------------------------------------------------------------  

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan 

dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun 

dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender 

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

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat 

berupa: ------------------------------------------------------------------------------------  

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----------------------------------------  

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; --------------------------------  

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------------------  

d. menciptakan persaingan semu; ---------------------------------------------------  

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -------------  

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ------------  

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 

terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha 

yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ------------------------  

6.4.3 Bahwa alasan didiskualifikasinya PT Wood Group Indonesia bukan karena 

adanya perubahan Hypothetical Man Hour yang dilakukan oleh PT Wood 

Group Indonesia berdasarkan klarifikasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor 
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I, melainkan PT Wood Group Indonesia tidak konsisten atas Komitmen 

Teknis yang telah disepakatinya bersama Terlapor I; ------------------------------  

6.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; -----------------  

6.5 Unsur Pihak Lain; --------------------------------------------------------------------------------  

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain 

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

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang 

melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender 

dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” ----------  

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor II 

yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender sebagaimana dimaksud 

dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2 di atas; ------------------------------------  

6.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; -----------------------------  

6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------------------------------  

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender adalah: ---------------------------------------------------------------  

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara 

bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai 

pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan 

berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut 

antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyarataan 

teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -------------------  

6.6.2 Bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan adanya persekongkolan untuk 

mengatur atau menentukan pemenang tender; --------------------------------------  

6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang 

tender tidak terpenuhi; ----------------------------------------------------------------  

6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; --------------------  

6.7.1 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender, maka Majelis Komisi tidak perlu 

menguraikan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat;---------------------------------------------------------------------------------------  

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai 

pada kesimpulan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------  

7.1 Bahwa terbukti adanya Praktek Diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dalam 

Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di 

Lingkungan Chevron Indonesia Company; ---------------------------------------------------  
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7.2 Bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan 

Terlapor II dalam Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract 

(No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company; -----------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;  --------------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

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

8.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan 

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

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, 

serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis 

Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 

19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------------------  

2. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-

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

3. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 

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

4. Memerintahkan Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ------------------  

 

Bahwa setelah Terlapor I melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran 

denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. 

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari 

Kamis, tanggal 25 April 2013 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka 

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. 

Muhammad Nawir Messi, M. Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A., dan 

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan 
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dibantu oleh Rumondang Nainggolan, S.H. dan Ita Damayanti Wulansari, S.E.  masing-

masing sebagai Panitera.  

 

Ketua Majelis Komisi, 

t.t.d 

Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

t.t.d 

Saidah Sakwan, M.A. 

Anggota Majelis Komisi, 

t.t.d 

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. 

 

Panitera, 

 

t.t.d 

Rumondang Nainggolan, S.H. 

t.t.d 

Ita Damayanti Wulansari, S.E. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

 

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D 

 


