PUTUSAN
Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2015
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya
disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 telah
mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Engineering, Procurement,
Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek Ammonia-Urea II di PT
Petrokimia Gresik, yang dilakukan oleh:--------------------------------------------1)

Terlapor I, PT Petrokimia Gresik, yang beralamat di Jalan Jenderal
Ahmad Yani, Gresik, Jawa Timur 61119, Indonesia;-------------------------

2)

Terlapor II, Wuhuan Engineering Co. Ltd, yang beralamat di 1019,
Minzu Road, Wuhan, Cina, dan memiliki Kantor Perwakilan di Unit 5E,
Bakrie Tower, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
12960, Indonesia; ------------------------------------------------------------------

3)

Terlapor III,

PT Adhi Karya (Persero), Tbk. beralamat di Jalan Raya

Pasar Minggu Kilometer 18, Jakarta 12510, 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 para 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; ----

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan dari
masyarakat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Engineering, Procurement,
Construction and Commissioning Work (EPCC) for Ammonia-Urea II Plant
Project di PT Petrokimia Gresik;---------------------------------------------------2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut
merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi,
dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal 22 dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat
Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----------------4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan
terhadap Hasil Klarifikasi 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; ---------------------------------------------------------------7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan
Komisi Nomor 21/KPPU/PEN/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 (vide bukti
A1); ------------------------------------------------------------------------------------8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui
Keputusan Komisi Nomor 31/KPPU/Kep.3/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015
tentang

Penugasan

Anggota

Komisi

sebagai

Majelis

Komisi

pada

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 (vide bukti
A2); -------------------------------------------------------------------------------------
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SALINAN
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPUL/2015

menerbitkan

Surat

22/KMK/Kep/VIII/2015

Keputusan

tentang

Majelis

Jangka

Komisi

Waktu

Nomor

Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 yaitu dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Agustus
2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 (vide bukti A8); ---------10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan
Pemeriksaan

Pendahuluan,

Petikan

Penetapan

Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka
Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis
Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12,
A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20 dan A21); ---------------------------11. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan
Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator
kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan
Terlapor III (vide bukti B1); --------------------------------------------------------12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 4 Agustus 2015,
Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada
pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.2): ---------------------12.1 Tahap Pra Tender; ---------------------------------------------------------12.1.1

23 Juli 2012, PT Petrokimia Gresik membentuk Tim
Persiapan Proyek Amoniak – Urea II; -------------------------

12.1.2

20 September 2012, Direktur Utama PT Petrokimia
Gresik menyampaikan permohonan persetujuan kepada
pemegang

saham

untuk

melaksanakan

Proyek

Pembangunan Pabrik Amonia Urea II; -----------------------12.1.3

4

Maret

2013,

Keputusan

Pemegang

Saham

PT

Petrokimia Gresik menyetujui permohonan tersebut dan
hasil pelaksanaannya agar dilaporkan secara berkala
kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham PT
Petrokimia Gresik; ----------------------------------------------12.2 Kronologi Tender dapat diringkas sebagai berikut:-------------------Tanggal
14
Februari

Kegiatan
Pengumuman
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Keterangan
Jakarta Post, Indopos, Bisnis
Indonesia

SALINAN
Tanggal

Kegiatan

Keterangan

2013
20
Februari
2013

Batas waktu penyampaian
Expression of Interest

9 foreign company dan 8
local company

22
Februari
2013

Perubahan Panitia
Tender/Tim Persiapan
Proyek Amoniak–Urea II

Ketua:

6 Maret
2013

Batas waktu penyampaian
dokumen pra-kualifikasi

5 April
2013

Batas waktu perpanjangan
pemasukan dokumen prakualifikasi

17 April
2013

PT Petrokimia Gresik
menerima proposal prakualifiikasi

7 konsorsium

Oktober
2013

Evaluasi Tahap PraKualifikasi

4 konsorsium memenuhi
syarat prakualifikasi

Ir. Satriyo Nugroho, MT (GM
Pengembangan)

(PT Rekayasa Industri - Toyo
Eng. Corp (TEC), Saipem - PT
Triparta Engineering&
Construction, Tecnimont - PT
Krakatau Engineering, dan
Wuhuan Engineering - PT
Adhi Karya)
21–22
Pre bid meeting
November
2013

Kapasitas amonia sebesar
dapat direvisi yaitu antara
2.500 MTPD; 2.200 MTPD
atau 2.000 MTPD

22
Januari
2014

Perubahan Panitia
Tender/Tim Persiapan
Proyek Amoniak–Urea II

Ketua: Ir. F. Purwanto, MM
(GM Pengembangan)

1 April
2014

Pembukaan Dokumen
Proposal Administrasi dan
Teknis

3 konsorsium memasukkan
proposal. Yang tidak
memasukkan proposal
adalah Saipem - PT Triparta
Engineering & Construction.

2 Mei
2014

Perubahan Panitia Tender
/ Tim Persiapan Proyek
Amoniak – Urea II

Ketua: Ir. Ashari, MT
(GM Pabrik I)

28 – 30
April, 2
Mei dan 5
Mei 2014

Face to Face Clarification
dengan Wuhuan
Engineering - PT Adhi
Karya
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Tanggal
5, 6, 7-9
Mei 2014

Kegiatan

Keterangan

Face to Face Clarification
dengan PT Rekayasa
Industri - Toyo Eng. Corp
(TEC)

12, 13-16
Mei 2014

Face to Face Clarification
dengan Tecnimont - PT
Krakatau Engineering

26 Juni
2014

Pembukaan Dokumen

Hasil:

Proposal Komersial

PT Rekayasa Industri - Toyo
Eng. Corp (TEC), dan
Tecnimont - PT Krakatau
Engineering dinilai COMPLY.
Sedangkan Wuhuan
Engineering - PT Adhi Karya
dinilai NOT COMPLY karena
tidak mencantumkan nilai
withholding tax dan
persentase benefits to
Indonesia kurang dari 35%.

26 Juni
2014

Pemberitahuan
Diskualifikasi kepada
Wuhuan Engineering - PT
Adhi Karya

26 Juni
2014

Complain Letter
Konsorsium Wuhuan –
Adhi kepada PT Petrokimia
Gresik

2 Juli
2014

Peringatan Pertama dari

Surat Ignatius Andy Law

Konsorsium Wuhuan –

Offices Nomor: Ref 028SPS14

Adhi kepada PT Petrokimia

02/VII

Gresik

8 Juli
2014

Peringatan Kedua dari

Surat Ignatius Andy Law

Konsorsium Wuhuan –

Offices Nomor: Ref 132SPS14

Adhi kepada PT Petrokimia

02/VII

Gresik

10 Juli

Jawaban PT Petrokimia
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Surat PT Petrokimia Gresik

SALINAN
Tanggal
2014

Kegiatan

Keterangan

Gresik atas Keberatan

Nomor:

Konsorsium Wuhuan –

3592/TU.04.06/13/DR/2014

Adhi

16 Juli
2014

Tanggapan Konsorsium

Surat Ignatius Andy Law

Wuhuan – Adhi Jawaban

Offices Nomor: Ref 032SPS14

PT Petrokimia Gresik

02/VII

Pencabutan Diskualifikasi
4
November Konsorsium Wuhuan 2014
Adhi

Surat

PT Petrokimia

PT Petrokimia Gresik
4
November mengirimkan undangan
2014
melalui faksimili kepada

Dokumen Fax Trasmittal Ref:

Gresik Nomor:
6091/LI.02.02/28/DR/2014

6092/LI.02.01/28/DR/2014

Konsorsium Wuhuan-Adhi
Karya, Konsorsium PT
Rekayasa Industri – Toyo
Engineering Corporation,
Konsorsium Tecnimont –
Krakatau Engineering agar
berpartisipasi dalam acara
pembukaan Proposal
Komersial Konsorsium
Wuhuan – Adhi Karya
Pembukaan Dokumen
10
November Proposal Komersial
2014
Wuhuan - Adhi

Dokumen Commercial
Proposal Opening Official
Report Nomor:
417/LI.02.01/28/BA/2014

Klarifikasi
10
November Komersial
2014
Konsorsium

Proposal Clarification Official Report
terhadap No:
Wuhuan

– 418/LI.02.01/28/BA/2014

Adhi Karya
Klarifikasi
Proposal Clarification Official Report
12
November Komersial
terhadap 429/LI.02.01/28/BA/2014)
2014
Konsorsium Rekind-TEC
PT
Petrokimia
Gresik Dokumen Fax Trasmittal
13
November mengundang Konsorsium Nomor:
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SALINAN
Tanggal
2014

Kegiatan

Keterangan

Wuhuan – Adhi Karya dan 322/LI.02.01/28/Fax/2014
Konsorsium

Rekayasa

–

TEC untuk berpartisipasi
pada

tahap

negosiasi

harga
TEC menyatakan tidak Surat Konsorsium Rekayasa
20
November akan menghadiri tahap – TEC Nomor: 467/30002014
negosiasi harga karena LT/11/2014
pihaknya

belum

mendapatkan
yang

penjelasan

memadai

dengan

terkait

pencabutan

diskualifikasi

terhadap

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi Karya
Negosiasi
21
November Penawaran
2014

Harga Berita Acara Negosiasi
Nomor:
453/LI.02.01/28/BA/2014

PT
Petrokimia
Gresik Dokumen Fax Trasmittal
21
November mengundang Konsorsium Nomor:
2014
Wuhuan – Adhi Karya dan 330/LI.02.01/28/Fax/2014
Konsorsium

Rekayasa

–

TEC untuk berpartisipasi
pada

tahap

negoasiasi

harga kedua
Negosiasi
25
November Penawaran
2014
Konsorsium

Harga Berita Acara Negosiasi
Kedua. Nomor:
Rekayasa

– 459/LI.02.01/28/BA/2014

TEC tetap tidak hadir. PT
Petrokimia

Gresik

menetapkan bahwa harga
penawarannya

dianggap

tetap sama dengan Berita
Acara Pembukaan Proposal
Komersial

Nomor:

417/LI.02.01/28/BA/2014
tanggal 10 November 2014.
1

Pengumuman Pemenang:
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Surat PT Petrokimia Gresik

SALINAN
Tanggal

Kegiatan

Keterangan

Desember Konsorsium Wuhuan-Adhi
2014
sebagai Pemenang Tender

Nomor: 66936695/LI.02.01/01/DR/2014

Proyek Ammonia – Urea II

12.3 Bentuk

persekongkolan

yang

terjadi

adalah

persekongkolan

vertikal yaitu 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; ----------------------------------12.4 Dugaan

Pelanggaran

Investigator

pada

pokoknya

adalah

Konsorsium Wuhuan-Adhi selaku pelaku usaha bersekongkol
dengan PT. Petrokimia Gresik selaku pihak lain untuk untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam Tender
Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Work
(EPCC) of Ammonia-Urea II Plant Project di PT Petrokimia Gresik
sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
12.5 Salah satu bentuk cara bersekongkol adalah dengan adanya
pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau
pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada
pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan
hukum; ----------------------------------------------------------------------12.6 Berdasarkan fakta kronologis tender, PT. Petrokimia Gresik
memberikan kesempatan eksklusif kepada Konsorsium WuhuanAdhi dengan melakukan pencabutan diskualifikasi sehingga
Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dapat kembali mengikuti
proses tender dan akhirnya memenangkan tender tersebut; -------12.7 Dalam proses tender ini, PT Petrokimia Gresik telah memberikan
kesempatan

kepada

Korsorsium

berinteraksi

dan/atau

membuka

Wuhuan
forum

–

Adhi

untuk

komunikasi

selama

kurang lebih 4 bulan (26 Juni 2014 – 4 November 2014) tanpa
sepengetahuan dan melibatkan peserta tender lain (dalam hal ini
adalah Konsorsium PT Rekayasa Indonesia-Toyo Engineering
Corporation dan Konsorsium Tecnimont – Krakatau Engineering);
12.8 Tindakan negosiasi yang dilakukan Konsorsium Wuhuan – Adhi
dengan PT Petrokimia Gresik dapat dikategorikan sebagai upaya
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SALINAN
pemberian

perlakuan

diskriminasi

terhadap

istimewa
peserta

(dan
tender

sekaligus
lain)

tindakan

dalam

Tender

Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Work
(EPCC) Proyek Ammonia-Urea II di PT Petrokimia Gresik; ---------12.9 Perlakuan

istimewa

tersebut

jelas

memiliki

tujuan

agar

Konsorsium Wuhuan – Adhi dapat diikutsertakan kembali dalam
proses tender setelah dinyatakan diskualifikasi dan selanjutnya
dapat dimenangkan dalam Tender Engineering, Procurement,
Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek AmmoniaUrea II di PT Petrokimia Gresik; -----------------------------------------12.10 Persekongkolan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik dengan
Konsorsium Wuhuan - Adhi dikategorikan sebagai tidakan
melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha karena
bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang tercantum baik
pada IFB maupun Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik
Nomor:

0306/TU.04.02/30/SK/2011

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Petrokimia Gresik; ------13. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan
tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang
dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (vide
bukti B2); -----------------------------------------------------------------------------14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 11 Agustus
2015, Terlapor II dan Terlapor III masing-masing menyerahkan tanggapan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, sedangkan
Terlapor

I

memberikan

pemaparan

(presentasi)

terkait

tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 11 Agustus
2015,

Majelis

Komisi

menyetujui

permohonan

Terlapor

I

untuk

menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar
Sidang Majelis Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 13 Agustus 2015
(vide bukti B2); ----------------------------------------------------------------------16. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor 0871/04/54/08/15 tanggal
13 Agustus 2015 yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum Terlapor I
(para Advokat dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, beralamat
di Menara Rajawali lantai 16, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #
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SALINAN
5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950), Terlapor I menyampaikan
Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya
berisikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti TI-4): ---------------------------16.1 Terlapor I secara tegas menolak adanya dugaan persekongkolan
tender dalam Tender EPCC yang dituduhkan Tim Investigator
kepada Terlapor I;----------------------------------------------------------16.2 Terlapor I bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan
BUMN yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) atau disebut juga
Pupuk Indonesia Holding Company (“PIHC”); -------------------------16.3 Dalam

melakukan

pengadaan

barang/jasa,

Terlapor

I

menyatakan tidak tunduk pada; ----------------------------------------16.3.1

Peraturan tentang pengadaan Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

dan

perubahannya (“Perpres No. 54/2010”); dan ---------------16.3.2

Peraturan pengadaan di lingkungan BUMN diatur secara
khusus dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri

Negara

BUMN

Nomor

PER-05/MBU/2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa BUMN (“Permeneg BUMN No. 15/2012”); -------16.4 Dalam Tender EPCC, Terlapor I tidak menggunakan dana APBN
dan/atau APBD dan/atau pinjaman luar negeri yang dijamin oleh
Pemerintah. Terlapor I mengupayakan dana sendiri melalui
pinjaman dari pihak ketiga yang tidak dijamin oleh Pemerintah.
Apabila sumber pembiayaan untuk pengadaan tidak berasal dari
APBN/D maupun pinjaman luar negeri yang dijamin oleh
Pemerintah, maka pengadaan Anak Perusahaan BUMN tersebut
mengacu kepada ketentuan internal yang mengatur pengadaan
barang/jasa di lingkungan Anak Perusahaan BUMN tersebut; ----16.5 Dalam

melakukan

pengadaan

barang/jasa,

khususnya

Engineering, Procurement, Construction, and Commisioning Work
of Ammonia-Urea II Project (“Tender EPCC”), Terlapor I merujuk
pada: -------------------------------------------------------------------------16.5.1

Peraturan terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan
Grup PIHC yang diatur dalam Surat Edaran Direktur
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Utama PT Pupuk Indonesia Nomor SE-05/VII/2012
tentang Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak
Perusahaan (Subsidiary Governance) (“SE Dir Pupuk
Indonesia No. 05/VII/2012”); ---------------------------------16.5.2

Peraturan internal perusahaan berdasarkan Keputusan
Direksi

PT

Petrokimia

0306/TU.04.02/30/SK/2011
Pelaksanaan

Pengadaan

Gresik
tentang

Barang/Jasa

Nomor
Ketentuan

PT

Petrokimia

Gresik (“SKEP Dir PKG No. 0306/2011”); -------------------16.5.3

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor
PD-02-0002

Tanggal

15

Oktober

2011

(“Petunjuk

Pengadaan No. PD-02-0002”) yang berfungsi sebagai
ketentuan teknis terhadap SKEP Dir PKG No. 0306/2011;
dan
16.5.4

Pedoman utama dalam pelaksanaan Tender EPCC yaitu
Invitation

For

Bid

for

Engineering,

Procurement,

Construction, and Commisioning Work of Ammonia-Urea
II Project, November 2013 (“IFB”); ----------------------------16.6 Terlapor I sebenarnya tidak wajib untuk menyelenggarakan tender
dalam Proyek EPCC Pabrik Ammonia – Urea II, terlebih lagi
terdapat perusahaan yang terafiliasi yang memiliki kemampuan
atau bidang usaha yang sesuai dan dapat ditunjuk secara
langsung. Namun demikian, Terlapor I memutuskan untuk
menyelenggarakan tender dengan metode pelelangan terbuka
dengan pertimbangan: ----------------------------------------------------16.6.1

agar mendapatkan kualitas pekerjaan dan harga yang
lebih baik; --------------------------------------------------------

16.6.2

jumlah

penyedia

barang/jasa

yang

mampu

melaksanakan lebih dari satu; -------------------------------16.6.3

perusahaan tidak memihak pada hanya satu rekanan
penyedia barang/jasa, maka dibukalah peluang melalui
proses lelang (pemerataan kesempatan); dan ---------------

16.6.4

pelaksanaan lelang dapat dipantau oleh banyak pihak
yang

mana

pertimbangan

dimaksud

jelas-jelas

merupakan tindakan yang mendorong persaingan (procompetition); ------------------------------------------------------halaman 11 dari 349
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16.7 Penggunaan
merupakan

mekanisme
bukti

tender

bahwa

atau

Terlapor

I

pelelangan

terbuka

berkomitmen

dalam

menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, termasuk
peningkatan

efisiensi

pelaksanaan

pengadaan

melalui
di

persaingan

lingkungan

sehat

Terlapor

I.

dalam
Melalui

mekanisme pelelangan terbuka yang bersaing secara sehat, maka
akan diperoleh peserta tender terbaik dan terefisien sehingga
menguntungkan perusahaan; -------------------------------------------16.8 Berikut kronologi tender yang disampaikan Terlapor I: -------------Tanggal

Kegiatan

Keterangan

14

Pengumuman di media

Pelelangan dilakukan

Februari

massa

secara terbuka yang

2013

diawali dengan adanya
pengumuman tahap prakualifikasi pada media
Jakarta Post, Indopos, dan
Bisnis Indonesia serta
website Terlapor I

18-19

Pra-Qualifikasi

Menjaring peserta tender

Februari

dengan cara mengevaluasi

2013

calon peserta tender yang
mengirimkan Expression of
Interest (EOI)

8

Pengambilan Invitation For

Terlapor I mengumumkan

November

Bid (IFB)

perpanjangan pemasukan

2013

dokumen pra-kualisikasi
menjadi paling lambat
tanggal 5 April 2013 dan
pada tanggal 17 April 2013
Terlapor I telah menerima
proposal pra kualifikasi
dalam bentuk konsorsium.
Lalu pada bulan Oktober
2013, Terlapor I telah
melakukan evaluasi
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Tanggal

Kegiatan

Keterangan
proposal pra-kualifikasi

21-22

Aanwijzing dan site visit

Aanwijzing: Penjelasan

November

tentang proyek yang

2013

dibutuhkan dan tanya
jawab untuk memperjelas
IFB. Site visit: untuk
mengetahui lokasi dan
kondisi lokasi. Klarifikasi
melalui email.

1 April

Pemasukan Proposal

2014

Administrasi Teknis

1 April

Evaluasi & Klarifikasi oleh

Klarifikasi dilakukan

2014 - 25

Tim atas Proposal

antara Terlapor I dan

April 2014

Administrasi dan Teknis

peserta tender

28 April

Klarifikasi Face to Face

Mengkonfirmasi hasil

2014 - 16

klarifikasi administrasi-

Mei 2014

teknis sekaligus
melakukan konfirmasi
dengan process licensor
yang dituangkan dalam
berita acara dengan
masing-masing peserta
tender

23 Mei

Final Requirement

Diparaf Terlapor I dan tiap
bidder, dan digunakan

2014

sebagai dasar proposal
harga
6 Juni

Penilaian Administrasi dan

Ketiga bidder yang telah

2014

Teknis

menandatangani BA
klarifikasi Administrasi
dan Teknis, serta final
requirement dinilai untuk
dinyatakan lolos
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Tanggal

Kegiatan

Keterangan
administrasi atau tidak
lolos

6 Juni

Keputusan Lolos

2014

adminstrasi Teknis dan
undangan proposal
komersial

26 Juni

Pemasukan dan Pembukaan

Pembukaan dilakukan

2014

Penawaran Harga dan data

untuk memeriksa

administrasi pendukung

kelengkapan proposal

proposal komersial

komersial sesuai yang
disyaratkan:
-

Rekind-Toyo dan
Tecnimont-KE
dinyatakan memenuhi
persyaratan.

-

Wuhuan–Adhi (WA)
dinyatakan tidak
memenuhi
persyaratan sehingga
didiskualifikasi karena
tidak mencantumkan
withholding tax dan
benefit to Indonesia
kurang dari 35%

26 Juni

Penyampaian keberatan oleh

2014

konsorsium Wuhuan – Adhi
Karya (WA) kepada Panitia
tender sebagai bagian dari
klarifikasi

2 Juli –16

Evaluasi oleh Panitia

Juli 2014

termasuk pertimbangan
keberatan/ klarifikasi dari
WA
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Tanggal

Kegiatan

13 – 18

Permintaan masukan atau

Agustus

pendapat dari lembaga

2014

independen (LKPP dan

Keterangan

KPPU) sebagai bahan
pertimbangan Direksi
4

Memo dari Dirtekbang ke

November

Ketua Tim Persiapan Proyek

2014

Amoniak-Urea II

4

Pencabutan Keputusan

Setelah mempertimbangkan

November

Diskualifikasi

kembali alasan

2014

diskualifikasi dan
berdasarkan arahan
Direksi, Panitia Tender
memutuskan untuk
mencabut keputusan
diskualifikasi dengan
alasan:
- Withholding tax pada
faktanya telah
dimasukkan oleh
Konsorsium WA pada
total harga penawaran.
- Dalam dokumen
penawaran, terdapat
komitmen tertulis dari
Konsorsium WA untuk
memenuhi ketentuan
TKDN.
- Hasil konsultasi dengan
LKPP pada 14 Agustus
2014 yang pada
pokoknya menekankan
bahwa alasan-alasan
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SALINAN
Tanggal

Kegiatan

Keterangan
yang bersifat
administratif atau dapat
diklarifikasi oleh Panitia
Tender sepatutnya tidak
menjadi alasan untuk
mendiskualifikasi
peserta tender

1

Pengumuman Pemenang

Desember
2014

16.9 Pelaksanaan tender EPCC oleh Terlapor I sudah sesuai dengan
tujuan tender dan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha
dimana tujuan tender yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa
dengan kualitas terbaik namun dengan harga paling kompetitif; -16.10 Menurut Terlapor I, persekongkolan tender dalam kerangka teori
hukum persaingan usaha adalah persekongkolan yang bersifat
horizontal sehingga persekongkolan vertikal bukan merupakan
kasus persaingan usaha. Selain itu, Terlapor I juga tidak memiliki
motif

ekonomi

yang

rasional

untuk

melakukan

tindak

persekongkolan tender dengan Terlapor II dan Terlapor III; --------16.11 Menurut Terlapor I, ketidaksesuaian pelaksanaan tender bukan
bukti persekongkolan atau setidak-tidaknya belum tentu memiliki
kualitas bukti persekongkolan dimana surat menyurat secara
resmi antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III tidak
dapat dijadikan sebagai bukti dan tidak memenuhi kualifikasi
sebagai bukti adanya persekongkolan. Selain itu, pencabutan
diskualifikasi tidak sepatutnya dijadikan sebagai bukti adanya
persekongkolan karena hal tersebut merupakan keputusan yang
telah sesuai dengan tujuan adanya hukum persaingan usaha
yaitu untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan
usaha; -----------------------------------------------------------------------16.12 Pencabutan diskualifikasi sudah sepatutnya dilakukan karena
terdapat prinsip bahwa hal-hal yang bersifat administratif tidak
dapat

digunakan

untuk

mendiskualifikasi
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tertentu. Prinsip ini dapat ditemukan di berbagai peraturan atau
doktrin

pengadaan,

termasuk

misalnya

dalam

Perpres

No.

54/2010; --------------------------------------------------------------------16.13 Kemudian dalam serangkaian konsultasi yang dilakukan Terlapor
I dan LKPP, didapatkan pendapat bahwa kesalahan administratif
seharusnya tidak menggugurkan peserta tender. Surat Nomor
6588/DIV.2/KSL/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang
Tanggapan Permohonan Pendapat yang diberikan LKPP kepada
Terlapor I, pada butir 2, menjelaskan sebagai berikut: --------------“Tata cara pelelangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia
Pengadaan PT. Petrokimia Gresik mengacu pada peraturan direksi
yang mengatur pengadaan barang/jasa di lingkungan internal
perusahaan. Dalam hal ditemukan adanya kesalahan dalam
proses

evaluasi,

maka

seharusnya

Panitia

Pengadaan

memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak merugikan peserta
pelelangan. Bilamana terbukti Panitia Pengadaan telah melakukan
kesalahan dengan mengugurkan suatu penawaran dengan alasan
yang

tidak

substansial,

maka

keputusan

tersebut

harus

diperbaiki” ------------------------------------------------------------------16.14 Selanjutnya pada Butir 1 dan 2 dari Surat LKPP Nomor
2029/DIV.2/KSL/02/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang
Permohonan

Penjelasan

Lanjutan

secara

lebih

spesifik

memberikan pendapat sebagai berikut: --------------------------------“(1) Tujuan pengadaan adalah mendapatkan penyedia barang/jasa
yang tepat, baik secara teknis maupun harga. Kesalahan-kesalahan
yang tidak substantif semestinya tidak dijadikan alasan untuk
menggugurkan suatu penawaran. Tujuan tersebut sejalan dengan
prinsip dasar pengadaan yaitu bersaing. Proses pengadaan sedapat
mungkin

harus

mencerminkan

kompetisi

yang

sehat,

tidak

diintervensi oleh keputusan yang akan mengganggu persaingan.
Oleh karena itu, Direksi memungkinkan mengambil tindakan yang
diperlukan ketika Panitia Pengadaan melakukan tindakan yang
dianggap menciderai prinsip bersaing tersebut; ------------------------(2)

Penawaran

konsorsium

Wuhuan-Adhi

Karya

terhadap

withholding tax yang sebenarnya sudah sesuai ketentuan, tentu
tidak bisa digugurkan. Kemudian juga terkait dengan TKDN,
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bilamana Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya sudah berkomitmen
memenuhi TKDN, maka komitmen tersebut dapat menjadi dasar
sebagai komitmen yang akan dipenuhi.” -----------------------------------------16.15 Tidak ada diskriminasi dan ketergantungan dari peserta tender
lain karena tender EPCC oleh Terlapor I bukan satu-satunya
tender EPCC di Indonesia;------------------------------------------------16.16 Terkait dengan urgensi Proyek Ammonia-Urea II, Terlapor I
menyatakan dari total pasar pupuk urea di Jawa Timur yang
memiliki potensi pasar mencapai 1 juta ton per tahun, hanya
dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi Terlapor I sebesar
460.000 ton per tahun karena keterbatasan kapasitas produksi
pabrik Amoniak yang dimiliki oleh Terlapor I. Bahkan untuk
menghasilkan pupuk urea dengan kapasitas tersedia saat ini,
Terlapor

I

pun

masih

harus

mengimpor

hampir

setengah

kebutuhan Amoniaknya, yaitu sebesar 400.000 ton per tahun dari
total kebutuhan Amoniak sebesar 845.000 ton per tahun; ---------16.17 Dengan adanya Proyek Ammonia-Urea II ini, Terlapor I dapat
memperkuat struktur pasokan bahan baku Amoniak untuk
pupuk

ureanya,

penghematan

dari

serta

memiliki

biaya

impor

potensi

untuk

Amoniak

yang

melakukan
selama

ini

dilakukan kurang lebih sebesar 879 miliar Rupiah per tahun; ----16.18 Dengan mempertimbangkan posisi Terlapor I yang menerima
mandat dari Pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan
pupuk bersubsidi di Indonesia, pemenuhan sebagian kebutuhan
Amoniak oleh produk impor juga menciptakan ketergantungan
tidak langsung antara pemenuhan pupuk bersubsidi domestik
serta produktivitas sektor pertanian Indonesia terhadap produk
Amoniak impor. Oleh karena itu, Proyek Ammonia-Urea II yang
bertujuan

meningkatkan

kapasitas

produksi

Amoniak

serta

produksi dan penyaluran pupuk urea dari Terlapor I berperan
secara langsung pada kegiatan produksi dan penyaluran pupuk
bersubsidi bagi sektor pertanian di Jawa Timur, dimana hal
tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan
produktivitas pertanian serta pencapaian swasembada pangan
dan swasembada berkelanjutan; -----------------------------------------

halaman 18 dari 349

SALINAN
16.19 Bahwa dalam pelaksanaan Tender EPCC, Direksi Terlapor I telah
mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 2252/LI.02.02/28/ND/2012
tertanggal 23 Juli 2012 (“Nota Dinas”) untuk membentuk Tim
Pengadaan Tender. Nota Dinas dimaksud dikeluarkan dengan
dasar: (i) SKEP Dir PKG No. 0306/2011; dan (ii) Pertimbangan
Direksi PT Petrokimia Gresik. Dalam Nota Dinas dimaksud,
disebutkan juga bahwa Tim bertanggung jawab kepada Direksi PT
Petrokimia

Gresik.

Dengan

demikian,

SKEP

Dir

PKG

No.

0306/2011 dan Pertimbangan Direksi Terlapor I merupakan salah
satu ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan
proses tender a quo; -------------------------------------------------------16.20 Bahwa pertimbangan dan keputusan Direksi merupakan suatu
dasar hukum dalam pelaksanaan tender a quo dan karenanya
Direksi Terlapor I memiliki wewenang untuk melakukan koreksi
dan pencabutan diskualifikasi terhadap Konsorsium Wuhuan Adhi dalam proses tender ini; --------------------------------------------16.21 Bahwa terkait dengan pencabutan diskualifikasi, SKEP Dir PKG
No. 0306/2011 dan Petunjuk Pengadaan No. PD-02-0002 tidak
mengatur

adanya

diskualifikasi

larangan

dimaksud.

untuk

Dengan

melakukan

demikian,

pencabutan

mengingat

hal

tersebut tidak diatur dalam ketentuan dasar pengadaan tender,
maka merujuk kepada Pasal 16 SKEP Dir PKG No. 0306/2011,
hal-hal yang belum jelas akan ditetapkan kemudian. Terkait hal
ini, berdasarkan Rapat Direksi tertanggal 21 Oktober 2014
dengan

mempertimbangkan

masukan

pihak

ketiga

yang

independen yaitu LKPP dan KPPU, Direksi kemudian menetapkan
untuk mencabut dikualifikasi terhadap Konsorsium WA. Oleh
karena itu, terbukti bahwa Terlapor I tidak melanggar peraturan
dalam proses tender ini; --------------------------------------------------16.22 Bahwa menurut Terlapor I, pencabutan diskualifikasi memiliki
justifikasi hukum dan ekonomi. Secara hukum, pencabutan
diskualifikasi tersebut telah berdasar pada peraturan pengadaan
yang berlaku bagi Terlapor I, termasuk SKEP Dir PKG No.
0306/2011 dan dengan memperhatikan masukan dari LKPP.
Secara ekonomi, pengurangan ketergantungan impor Amoniak
bagi Terlapor I hingga mencapai Rp 879.960.000.000 per tahun.
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Selain itu nilai penawaran Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III
lebih rendah/murah sebesar USD 11.859.362 dibandingkan
dengan Konsorsium Rekind - TEC sebagai peserta dengan
penawaran terendah kedua. Ditambah lagi adanya penurunan
penawaran sebesar USD 2,5 juta oleh Konsorsium Terlapor II dan
Terlapor III pada Forum Negosiasi sehingga menghasilkan total
efisiensi sebesar USD 14.359.362; --------------------------------------16.23 Bahwa dalam SKEP Dir PKG No. 0306/2011, dalam pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa maka wajib menerapkan prinsipprinsip yaitu: (i) efisien; (ii) efektif; (iii) kompetitif; (iv) transparan;
(v) adil dan wajar; dan (v) akuntabel. Dengan pencabutan
diskualifikasi dimaksud, Terlapor I telah menerapkan prinsip
efisien, efektif dan kompetitif dimana Proposal Komersial dari
Konsorsium

WA

merupakan

proposal

yang

paling

murah

dibanding peserta tender yang lain. Selain itu, pencabutan
diskualifikasi oleh Terlapor I menunjukkan bahwa Tim Panitia
Tender menerapkan prinsip kejujuran, kehati-hatian dan nondiskriminasi; ----------------------------------------------------------------16.24 Bahwa dalam SKEP Dir PKG No. 0306/2011, dalam pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa maka wajib menerapkan prinsipprinsip yaitu: (i) efisien; (ii) efektif; (iii) kompetitif; (iv) transparan;
(v) adil dan wajar; dan (v) akuntabel. Dengan pencabutan
diskualifikasi dimaksud, Terlapor I telah menerapkan prinsip
efisien, efektif dan kompetitif dimana Proposal Komersial dari
Konsorsium

WA

merupakan

proposal

yang

paling

murah

dibanding peserta tender yang lain. Selain itu, pencabutan
diskualifikasi oleh Terlapor I menunjukkan bahwa Tim Panitia
Tender menerapkan prinsip kejujuran, kehati-hatian dan nondiskriminasi; ----------------------------------------------------------------16.25 Terlapor I menyatakan periode sekitar 4 bulan (26 Juni 2014 – 4
November 2014) bukan merupakan forum konspirasi melainkan
bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh Terlapor I dalam
menyelesaikan permasalahan dan memutuskan langkah-langkah
yang akan dilakukan kemudian; -----------------------------------------
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16.26 Pencabutan diskualifikasi bukan merupakan bentuk negosiasi
atau persekongkolan melainkan tindakan untuk mengembalikan
persaingan di antara peserta tender; -----------------------------------16.27 Tindakan pencabutan diskualifikasi merupakan tindakan sepihak
yang

dilakukan

pertimbangan

Terlapor

internal

I

Direksi

yang

dilakukan

Terlapor

I.

berdasarkan

Dengan

adanya

pencabutan diskualifikasi, maka seluruh peserta tender yang
telah mengajukan penawaran yang responsif dapat mengikuti
proses Tender kembali. Hal ini pada akhirnya menghasilkan
efisiensi dimana Terlapor I mendapatkan harga yang kompetitif; 16.28 Terlapor I tidak melanggar asas transparansi dalam mencabut
diskualifikasi terhadap Konsorsium Wuhuan – Adhi. Komunikasi
antara Terlapor I dengan Konsorsium WA terkait Tender EPCC
yang dilakukan selain korespondensi resmi yang dilakukan secara
transparan dan akuntabel. Demikian juga pada saat Konsorsium
Rekind - TEC menanyakan alasan pencabutan diskualifikasi,
Terlapor I juga melakukan surat-menyurat secara resmi dengan
Konsorsium Rekind - TEC. Hal ini semata-mata Terlapor I lakukan
untuk menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam
Tender EPCC; ---------------------------------------------------------------16.29 Terlapor I menyatakan Tim Investigator telah keliru dalam
mengasosiasikan proses pencabutan diskualifikasi dalam Tender
EPCC sebagai proses sanggahan dalam proses tender. Proses
pencabutan diskualifikasi dalam perkara a quo dan proses
sanggahan dalam proses tender merupakan hal yang tidak
relevan;
16.30 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permeneg BUMN No. 15/2012 dan
Pasal 10 SKEP Dir PKG No. 0306/2011, sanggahan merupakan
mekanisme keberatan yang diajukan oleh peserta tender atau
pihak yang kalah kepada panitia tender dalam suatu pengadaan
barang/jasa pada saat pemenang tender telah ditentukan atau
sebelum kontrak ditandatangani. Pada hakikatnya masa sanggah
adalah untuk menguji apakah penetapan terhadap pemenang
tender telah dilakukan secara sah dan benar. Dalam perkara a
quo,

pencabutan

diskualifikasi

dilakukan

sebelum

adanya

penetapan pemenang tender sehingga mekanisme sanggahan
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sebagaimana diatur dalam Pasal 10 SKEP Dir PKG No. 0306/2011
belum dapat dilaksanakan dan belum berlaku; ----------------------16.31 Terkait dengan withholding tax, Terlapor I menyatakan ketentuan
tentang withholding tax pada dasarnya dibuat hanya ingin
mengetahui besaran nilai withholding tax yang telah dialokasikan
peserta tender. Hal ini karena pada dasarnya nilai withholding tax
tersebut sudah termasuk dalam nilai total penawaran harga yang
diajukan peserta tender kepada Panitia Tender. Artinya ada atau
tidaknya nilai withholding tax tersebut tidak mengubah nilai total
penawaran harga yang diajukan peserta tender; ---------------------16.32 Berdasarkan ketentuan Pasal 3.1.1 dari IFB, harga penawaran
yang dicantumkan oleh peserta tender dalam Proposal Komersial
sudah termasuk withholding tax, dimana withholding tax secara
langsung akan dipotong dari nilai pembayaran pekerjaan dari
Terlapor I selaku pihak pemberi pekerjaan. Hal ini didukung
pernyataan Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya dalam Surat
Tanggapannya pada tanggal yang sama dengan pembukaan
proposal komersial yaitu tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan
bahwa total harga dalam Proposal Komersial yang diajukan oleh
Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya sudah termasuk withholding
tax dan hal ini sudah disampaikan kepada Panitia Tender pada
saat penyerahan Proposal Komersial. Dengan demikian, tidak
dicantumkannya nilai withholding tax tersebut merupakan hal
yang bersifat adminsitratif atau tidak substansial karena sesuai
yang diatur dalam IFB nilai withholding tax tersebut sudah
terkandung dalam besaran total harga yang diajukan oleh peserta
tender; -----------------------------------------------------------------------16.33 Terkait dengan TKDN, Terlapor I menyatakan IFB menetapkan
jumlah minimum komponen lokal yang harus dipenuhi peserta
tender adalah sebesar 35% dari total harga penawaran (bid price).
Beberapa pertimbangan dari besaran komponen lokal yang
ditetapkan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang ingin
mendorong penggunaan produk dalam negeri dan kebijakan
perusahaan induk.; --------------------------------------------------------16.34 Dalam Section 5 Benefits of Indonesia dari Dokumen Penawaran
Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya, terdapat pernyataan tertulis
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bahwa konsorsium akan memenuhi persyaratan mengenai Benefit
to Indonesia yaitu “The above percent may be small adjusted during
contract execution phase, but Minimum THIRTY FIVE percent (35%)
will be consumed in local”; ------------------------------------------------------------16.35 Bahwa berdasarkan hal-hal terkait withholding tax dan benefits to
Indonesia di atas, terdapat alasan kuat bagi Terlapor I untuk
mencabut diskualifikasi Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya.
Merupakan hal yang tidak adil atau tidak fair apabila Terlapor I
tetap

bersikukuh

diskualifikasi

untuk

karena

mempertahankan

keputusan

untuk

keputusan
menjatuhkan

diskualifikasi tersebut didasarkan atas hal-hal yang bersifat
administratif atau tidak substansial bahkan terburu-buru pada
saat

pembukaan

Proposal

Penawaran

Harga

serta

tanpa

memberikan kesempatan kepada Konsorsium Wuhuan – Adhi
Karya untuk menyampaikan Klarifikasi pada Tahap Klarifikasi
yang

akan

dilakukan

setelah

adanya

Pembukaan

Proposal

Penawaran harga dimaksud; ---------------------------------------------16.36 Terkait hal formil, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut:
16.36.1 Terlapor

I

sepatutnya

memperoleh

waktu

yang

cukup/layak untuk mempersiapkan Tanggapan terhadap
LDP;
16.36.2 Terlapor I selayaknya memiliki kesempatan

memeriksa

berkas perkara untuk keperluan penyusunan Tanggapan
terhadap LDP;----------------------------------------------------16.36.3 Terlapor I mencadangkan haknya untuk mengajukan
Saksi,

Ahli,

dan

bukti-bukti

dalam

Pemeriksaan

Pendahuluan; ----------------------------------------------------16.37 Terlapor I memohon Majelis Komisi untuk menetapkan hal-hal
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------16.37.1 Menolak

seluruh

dugaan

yang

dibuat

oleh

Tim

Investigator dalam LDP; ----------------------------------------16.37.2 Menyatakan tidak ada bukti untuk membuktikan adanya
dugaan praktek persekongkolan tender oleh Terlapor I; --16.37.3 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terlibat dalam
persekongkolan tender sehingga tidak dapat dikatakan
melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; -------------------------halaman 23 dari 349
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16.37.4 Menyatakan tidak ada bukti untuk memproses dugaan
laporan pelanggaran ke Tahap Pemeriksaan selanjutnya;
16.37.5 Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara
No. 08/KPPU-L/2015 dan tidak melanjutkan ke Tahap
Pemeriksaan Lanjutan; -----------------------------------------17. Menimbang bahwa berdasarkan surat tanggal 11 Agustus 2015 yang
ditanda-tangani oleh Cheng Zhenghong atas nama Terlapor II dan Surat
Nomor 079AD1501/VIII tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda-tangani
oleh

Kuasa

Hukum

Terlapor

III,

Terlapor

II

dan

Terlapor

III

menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: (vide bukti T2.2,
T3.3): ----------------------------------------------------------------------------------17.1 Terlapor II dan Terlapor III menyatakan tidak melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------17.2 Terlapor II dan Terlapor III sebagai anggota Konsorsium WuhuanAdhi

menyatakan

tidak

bersekongkol

atau

melakukan

kesepakatan atau kerjasama apapun dengan Terlapor I selaku
panitia tender maupun dengan peserta tender lainnya untuk
memenangkan tender Engineering, Procurement, Construction and
Commissioning Work of Ammonia-Urea II Project; ---------------------17.3 Terlapor II dan Terlapor III menyatakan Tim Pemeriksa telah
keliru dan salah menganggap surat-surat yang disampaikan
Terlapor II dan Terlapor III yang tergabung dalam Konsorsium
Wuhuan-Adhi kepada Terlapor I selaku panitia Tender Proyek
Ammonia-Urea II sebagai bukti adanya persekongkolan dan/atau
dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Terlapor II dan Terlapor III menyatakan anggapan
atau asumsi Tim Pemeriksa ini adalah tanpa dasar hukum; -------17.4

Bahwa surat-surat yang disampaikan oleh Terlapor II dan
Terlapor III adalah surat-surat protes Konsorsium Wuhuan-Adhi
terhadap tindakan Terlapor I dalam acara pembukaan dokumen
tender (proposal komersial) yang mendiskualifikasi Konsorsium
Wuhuan-Adhi dari proses Tender Proyek Ammonia-Urea II. Hal ini
karena diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan
bentuk perilaku yang tidak adil dan diskriminatif terhadap

halaman 24 dari 349

SALINAN
Terlapor

II

dan

Terlapor

III

karena

diskualifikasi

tersebut

dilakukan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas; --------------17.5 Bahwa

tindakan

Terlapor

I

mendiskualifikasi

Konsorsium

Wuhuan-Adhi adalah tindakan yang salah, tidak obyektif dan
tidak dilandasi dasar hukum karena Konsorsium Wuhuan-Adhi
telah dan selalu memenuhi seluruh persyaratan Tender Proyek
Ammonia-Urea

II

termasuk

persyaratan

mengenai

nilai

withholding tax dan presentase Benefit of Indonesia (TKDN); -------17.6 Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi) telah
memenuhi seluruh persyaratan Tender Proyek Ammonia-Urea II
yang

ditetapkan

oleh

Terlapor

I

baik

persyaratan

teknis,

administratif dan komersial yang tertulis di dalam Invitation For
Bidder (untuk selanjutnya disebut “IFB”) yang kami uraikan
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------17.6.1

Harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor II dan
Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi) adalah harga
yang sudah termasuk withholding tax, seperti yang
disyaratkan dalam IFB, dimana Terlapor II dan Terlapor
III

tidak

melakukan

perubahan

angka

pada

harga

penawaran yang diajukan;-------------------------------------17.6.2

Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi)
telah memberikan surat pernyataan kepada Terlapor I
bersamaan pada saat pengajuan dokumen proposal
komersial yang menyatakan bahwa harga yang diajukan
Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi)
telah sesuai dengan persyaratan tender dan tanpa ada
perubahan harga.; -----------------------------------------------

17.6.3

Terlapor II dan Terlapor III akan melaksanakan dan
patuh kepada angka persentase Benefit of Indonesia
(TKDN) pada saat pelaksanaan kontrak yaitu sebesar
minimal 35% sesuai dengan persyaratan tender------------

17.6.4

Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi)
juga telah memberikan surat pernyataan kepada Terlapor
I yang menyatakan bahwa Konsorsium Wuhuan-Adhi
memenuhi seluruh persyaratan tender dalam IFB dan
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tidak

akan

ada

penyimpangan

pada

isi

proposal

komersial yang diajukan kepada Terlapor I; ----------------17.7 Terlapor II dan Terlapor III menyatakan protes yang diajukan
Konsorsium Wuhuan-Adhi justru sesuai dengan Pasal 2 Surat
Keputusan Direksi Terlapor I No. 0306/TU.04.02/30/SK/2011
sebagaimana dikutip oleh Tim Pemeriksa pada butir 38.4 halaman
41-42 LDP bahwa prinsip umum dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa
transparan,

wajib
adil

menerapkan

dan

wajar.

prinsip-prinsip

Terlapor

II

dan

kompetitif,
Terlapor

III

(Konsorsium Wuhuan-Adhi) telah memenuhi seluruh persyaratan
tender dalam IFB dan tidak ada penyimpangan atau perubahan
pada isi proposal komersial yang diajukan kepada Terlapor I.
Sehingga sudah sepatutnya Terlapor I dengan mengacu pada
Pasal 2 tersebut tidak mendiskualifikasi Terlapor II dan Terlapor
III (Konsorsium Wuhuan-Adhi) dan memberikan kesempatan yang
sama untuk mengikuti proses Tender Proyek Ammonia-Urea II; --17.8

Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut di atas, protes yang
disampaikan Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium WuhuanAdhi) kepada Terlapor I sama sekali bukan bukti adanya
persengkongkolan untuk memenangkan Tender Proyek AmmoniaUrea II dan/atau sama sekali bukan bukti pelanggaran ketentuan
Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Terlapor II dan Terlapor III
menyampaikan

protes

kepada

Terlapor

I

karena

tindakan

diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I adalah salah; --------17.9 Tuduhan

Tim

Pemeriksa

bahwa

surat-surat

protes

yang

disampaikan oleh Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium
Wuhuan-Adhi) kepada Terlapor I adalah perlakuan istimewa
terhadap Terlapor II dan Terlapor III dan adanya tindakan
diskriminasi terhadap peserta tender lain adalah salah dan tidak
benar. Tim Pemeriksa membuat tuduhan dan/atau kesimpulan
tersebut hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung oleh bukti
dan fakta yang benar; -----------------------------------------------------17.10 Pada faktanya, justru Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium
Wuhuan-Adhi) adalah pihak yang didiskriminasi dalam proses
Tender

Proyek

pemeriksaan

Ammonia-Urea

II

dokumen-dokumen
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membiarkan pihak perwakilan peserta tender yang lain dengan
leluasa dan aktif ikut melihat isi dokumen-dokumen tender yang
diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium WuhuanAdhi). Seharusnya pihak perwakilan peserta tender yang lain pada
saat pemeriksaan dokumen hanya bertindak sebagai saksi, tidak
boleh ikut serta melihat isi dokumen tender Terlapor II dan
Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi) karena isi dokumendokumen tender tersebut bersifat rahasia. Tindakan Terlapor I
yang telah membiarkan hal ini terjadi adalah tidak sesuai dengan
prosedur dan hukum yang berlaku, bersifat diskriminatif dan
sangat merugikan Terlapor II dan Terlapor III;------------------------17.11 Terlapor II dan Terlapor III menyatakan tidak ada perlakuan
khusus atau istimewa yang diberikan oleh Terlapor I selaku
panitia Tender Proyek Ammonia-Urea II kepada Terlapor II dan
Terlapor III dan tidak ada tindakan diskriminasi terhadap peserta
tender lainnya; -------------------------------------------------------------17.12 Pencabutan diskualifikasi Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium
Wuhuan-Adhi) oleh Terlapor I tidak berarti bahwa Konsorsium
Wuhuan-Adhi akan ditetapkan sebagai pemenang Tender Proyek
Ammonia-Urea II. Pencabutan diskualifikasi ini hanya berarti
bahwa Konsorsium Wuhuan-Adhi tetap dapat mengikuti proses
Tender Proyek Ammonia-Urea II tahap selanjutnya; -----------------17.13 Setelah

pencabutan

diskualifikasi,

proses

Tender

Proyek

Ammonia-Urea II tetap dilakukan sesuai dengan tata cara dan
prosedur yang telah ditentukan oleh Terlapor I sebagai panitia
tender.

Seluruh

peserta

tender

(Konsorsium

Rekayasa-TEC,

Konsorsium Tecnimont-PT Krakatau Engineering dan Konsorsium
Wuhuan-Adhi) diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
dalam mengikuti proses Tender Proyek Ammonia-Urea II tahap
selanjutnya.

Hal

ini

jelas

membuktikan

bahwa

terdapat

persaingan yang sehat di antara peserta Tender Proyek AmmoniaUrea II; -----------------------------------------------------------------------17.14 Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi) terpilih
sebagai pemenang Tender Proyek Ammonia-Urea II karena adanya
alasan dan dasar yang jelas dan patut yaitu: --------------------------
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17.14.1 Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi)
memenuhi seluruh persyaratan Tender Proyek AmmoniaUrea II yang ditetapkan oleh Terlapor I baik persyaratan
teknis, administratif dan komersial yang tertulis di dalam
IFB; dan-----------------------------------------------------------17.14.2 Terlapor II dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi)
merupakan peserta tender dengan harga penawaran yang
terendah; ---------------------------------------------------------Dengan

demikian,

terpilihnya

Terlapor

II

dan

Terlapor

III

(Konsorsium Wuhuan-Adhi) sebagai pemenang Tender Proyek
Ammonia-Urea

II

terbukti

bukan

karena

adanya

persengkongkolan; ---------------------------------------------------------17.15 Merujuk kepada fakta-fakta di atas maka tuduhan Tim Pemeriksa
yang hanya berdasarkan asumsi dan tidak didasari bukti dan
fakta yang benar tentang adanya dugaan persengkongkolan
antara Terlapor I dengan Konsorsium Wuhuan-Adhi sebagai
tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan
usaha adalah tuduhan yang salah dan tidak benar. Terlapor II
dan Terlapor III (Konsorsium Wuhuan-Adhi) dan Terlapor I tidak
melakukan persekongkolan, tidak melakukan tindakan melawan
hukum dan tidak melakukan tindakan yang menghambat peserta
tender lain untuk bersaing dalam proses Tender Proyek AmmoniaUrea II; -----------------------------------------------------------------------17.16 Berdasarkan seluruh penjelasan dan fakta di atas, maka tuduhan
Tim Pemeriksa yang tidak didasari bukti dan fakta yang benar
tentang dugaan adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah tuduhan yang tidak benar dan salah;
17.17 Dengan demikian, berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan di
dalam Tanggapan ini, Terlapor II dan Terlapor III memohon
kepada Majelis Komisi Perkara No. 08/KPPU-L/2015 untuk
menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------17.18 Terlapor III dengan ini memberikan konfirmasi bahwa di dalam
proses pemeriksaaan di KPPU, Terlapor II dan Terlapor III akan
mengajukan bukti-bukti, dokumen-dokumen dan/atau saksi-

halaman 28 dari 349

SALINAN
saksi yang akan membuktikan bahwa Terlapor III tidak melanggar
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis
Komisi

menyusun

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

Pendahuluan

yang

disampaikan kepada Rapat Komisi; ----------------------------------------------19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan
Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015; -------20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya
Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 30/KPPU/Pen/IX/2015
tanggal 16 September 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara
Nomor 08/KPPU-L/2015 (vide bukti A22); -------------------------------------21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 41/KPPU/Kep.3/IX/2015 tanggal
16 September 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis
Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor

08/KPPU-L/2015

(vide bukti A23); ---------------------------------------------------------------------22. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPUL/2015

menerbitkan

Surat

Keputusan

Majelis

Komisi

Nomor

27/KMK/Kep/IX/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 yaitu dalam jangka waktu paling lama
60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 September 2015
sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 (vide bukti A26); ----------------23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan
Pemeriksaan
Petikan

Lanjutan,

Surat

Petikan

Keputusan

Penetapan

Majelis

Komisi

Pemeriksaan
tentang

Lanjutan,

Jangka

Waktu

Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A27, A28, A29,
A30, A31, A32, A33); ---------------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
PT Rekayasa Industri, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi
panggilan sidang (vide bukti B3); -------------------------------------------------25. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Ir. Eddy Hermawan Harun selaku Direktur Operasi PT Rekayasa Indutri,
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yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti
B4); ------------------------------------------------------------------------------------25.1 Bahwa

PT

konstruksi

Rekayasa

Industri

(Rekind)

bergerak

di

bidang

sejak tahun 1981. Rekind berada di bawah BUMN

Pupuk Indonesia Holding Company; ------------------------------------25.2 Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Direktur Operasi Rekind sejak
tahun 2013. Pada saat tender berlangsung, Saksi menjabat
sebagai Proposal Manager; -----------------------------------------------25.3 Bahwa Saksi tidak ikut dalam semua tahapan proses tender pada
perkara a quo, sehingga pemeriksaan akan dire-schedule untuk
menghadirkan Sdr. I Wayan yang ikut mewakili Rekind dalam
keseluruhan proses tender dalam perkara a quo; --------------------26. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Ir. Wisnu Prastomo dari PT Krakatau Engineering, yang memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B5);-----------------26.1 Bahwa PT Krakatau Engineering merupakan salah satu divisi
pada PT Krakatau Steel (Persero); ---------------------------------------26.2 Bahwa PT Krakatau Engineering berkonsorsium dengan PT
Technimont pada saat tender perkara a quo dan Saksi hadir pada
seluruh proses tender; ----------------------------------------------------26.3 Bahwa Saksi sering mengikuti tender di PT Petrokimia Gresik dan
pernah menang dalam tender di PT Petrokimia Gresik; -------------26.4 Bahwa Konsorsium Krakatau – Technimont merupakan

salah

satu konsorsium yang memenuhi persyaratan prakualifikasi
dengan cara ikut dalam pembukaan dokumen, technical meeting,
evaluasi administrasi teknis dan klarifikasi, setelah itu baru
masuk ke dalam penawaran harga;-------------------------------------26.5 Bahwa pada saat pembukaan harga ada salah satu bidder yang
tidak comply terhadap persyaratan tertentu dan dinyatakan tidak
lulus

kualifikasi.

Namun

ada

pemanggilan

kedua

untuk

pembukaan dokumen penawaran kedua, tetapi Saksi sepakat
untuk walk out, sehingga kami tidak menandatangani minute of
meeting. Pada akhirnya, dalam tender perkara a quo, peserta yang
kurang comply tersebut yang menang; ----------------------------------
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26.6 Bahwa pada saat pembukaan dokumen selain panitia tender ada
saksi yang mengecek kelengkapan dokumen para peserta tender
dan ada 2 (dua) persyaratan mandatory yang tidak dilengkapi oleh
konsorsium wuhuan – PT Adhi Karya yaitu local content (Benefit
to Indonesia) dan withholding tax; ---------------------------------------26.7 Bahwa yang hadir pembukaan dokumen penawaran harga pada
tanggal

26

Juni

2014

adalah

Panitia

Tender,

Perwakilan

Konsorsium Wuhuan-Adhi, Perwakilan Konsorsium KrakatauTecnimont dan Perwakilan Konsorsium Rekayasa Industri-Toyo.
Adapun berita acara pembukaan tersebut ditanda-tangani oleh
peserta

tender

tetapi

peserta

tender

yang

tidak

comply

(Konsorsium Wuhuan-Adhi) tidak bersedia menandatangani dan
diminta keluar oleh panitia tender. Tetapi peserta tender tersebut
tidak mau keluar dari ruangan sehingga saat itu menjadi kacau
dikarenakan Konsorsium Wuhuan-Adhi melakukan protes; -------26.8 Bahwa pada Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
tanggal 26 Juni 2014, dokumen penawaran Konsorsium WuhuanAdhi tidak comply terhadap 2 (dua) requirement terkait withholding
tax dan benefit to Indonesia kosong (tidak ada) dan tidak lengkap;
26.9 Bahwa dalam dokumen penawaran sudah ada format pengisian
mengenai benefit to Indonesia sebesar 35% (tiga puluh lima
persen); ----------------------------------------------------------------------26.10 Bahwa beberapa hari sebelum expiry date pemasukan dokumen
penawaran, kami menerima surat untuk menghadiri pemasukan
dan pembukaan ulang dokumen penawaran pada tanggal 10
November 2014; ------------------------------------------------------------26.11 Bahwa panitia tender memberitahukan pencabutan diskualifikasi
terhadap Konsorsium Wuhuan – Adhi; ---------------------------------26.12 Bahwa Saksi hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran
kedua pada tanggal 10 November 2014 dan menandatangani
daftar hadir dan Saksi tidak menandatangani risalah rapat karena
keluar dari ruangan (walk-out) dan selanjutnya tidak mengetahui
apa yang terjadi pada saat pembukaan dokumen penawaran yang
kedua tersebut;-------------------------------------------------------------26.13 Bahwa dalam jangka waktu antara tanggal 26 Juni 2014 dan
tanggal 10 November 2014, selama kurang lebih 4 (empat) bulan,
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tidak

dilakukan

transparansi

sampai

dengan

penetapan

pencabutan diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi; --------------26.14 Bahwa

panitia

tender

memberitahukan

mengenai

hasil

pengumuman pemenang tender yaitu Konsorsium Wuhuan-Adhi
dan menginformasikan terkait masa sanggah;------------------------26.15 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggah terhadap tender a quo,
namun

mengirimkan

surat

kepada

panitia

tender

terkait

kekecewaan saksi terhadap tender a quo; -----------------------------26.16 Bahwa panitia tender membalas surat saksi terkait kekecewaan
terhadap perkara a quo dan panitia tender menyampaikan bahwa
telah melakukan proses tender se-fair mungkin; ---------------------26.17 Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan panitia tender
terkait hal teknis dan melalui email seperti meminta pengunduran
waktu untuk memasukkan dokumen; ---------------------------------26.18 Bahwa

jeda

waktu

antara

undangan

dengan

pembukaan

dokumen penawaran yang kedua sekitar 1 (satu) minggu; ---------26.19 Bahwa Saksi menyampaikan bahwa dalam mengikuti tender
sudah biasa ada yang menang dan kalah, sebenarnya kekalahan
perusahaan

kami

dalam

tender

ini

sudah

kami

lupakan,

kehadiran kami di sidang KPPU ini bukan bermaksud menjelekjelekan PT Petrokimia Gresik, tapi kami perlu menyampaikan ada
sesuatu yang tidak benar dalam proses tender dalam perkara a
quo; ---------------------------------------------------------------------------27. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Ir. Qomaruzzaman, M.M. selaku Direktur Usaha Industri PT Rekayasa
Industri, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
(vide bukti B6); ----------------------------------------------------------------------27.1 Bahwa pre bid meeting pada tanggal 21-22 November 2013
menjelaskan terkait administrasi dan teknis disamping ada site
visit ke proyek. Pre bid meeting dihadiri oleh 4 (empat) konsorsium
yaitu: -------------------------------------------------------------------------27.1.1

PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp (TEC); --------------

27.1.2

Saipem – PT Triparta Engineering & Construction; ---------

27.1.3

Tecnimont – PT Krakatau Engineering; -----------------------

27.1.4

Wuhuan Engineering – PT Adhi Karya; -----------------------
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27.2 Bahwa face to face meeting dilakukan pada tanggal 7 – 9 Mei 2014
dan setelah itu dilakukan pemasukan dokumen adminitrasi dan
pemasukan dokumen teknis dan setelah itu baru pemasukan
dokumen penawaran harga; ---------------------------------------------27.3 Bahwa dalam pemasukan dokumen administrasi dan dokumen
teknis yang lulus adalah 3 (tiga) konsorsium yaitu: -----------------27.3.1

PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp (TEC); --------------

27.3.2

Tecnimont – PT Krakatau Engineering; -----------------------

27.3.3

Wuhuan Engineering – PT Adhi Karya; -----------------------

27.4 Bahwa saat pembukaan dokumen penawaran harga pada tanggal
26 Juni 2014, ada 3 (tiga) konsorsium yang memasukkan
dokumen

penawaran

harga

dan

panitia

tender

membuka

dokumen yang tertutup sampul satu persatu dan menampilkan di
layar slide dengan checklist dari panitia tender; ----------------------27.5 Bahwa urutan dokumen penawaran harga yang dibuka adalah: --27.5.1

PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp (TEC); --------------

27.5.2

Tecnimont – PT Krakatau Engineering; -----------------------

27.5.3

Wuhuan Engineering – PT Adhi Karya; -----------------------

yang dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing bidder. Sebelum
pembukaan

pricing,

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

tidak

mencantumkan withholding tax dan persentase Benefit to Indonesia
kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), sehingga Konsorsium
Rekind-Toyo dan Tecnimont-Krakatau bersitegang dengan Panitia
Tender.

Dikarenakan

mendiskualifikasi

hal

tersebut,

Konsorsium

maka

Wuhuan

panitia
–

Adhi

tender
dan

mempersilahkan untuk keluar dari ruangan; --------------------------27.6 Bahwa

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

menolak

untuk

didiskualifikasi dan menolak keluar dari ruangan tersebut,
sehingga panitia tender tidak menampilkan harga (pricing).
Risalah rapat dari acara pembukaan dokumen penawaran harga
ini diberikan kepada Konsorsium Rekind-Toyo dan Konsorsium
Tecnimont-Krakatau; ------------------------------------------------------27.7 Bahwa setelah kejadian di atas, maka Saksi mendengar ada
komunikasi tidak formal antara pihak Wuhuan dan panitia
tender. Saksi tetap mempertanyakan status tender dalam perkara
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a quo dan di bulan September 2014 mengirimkan surat kepada
panitia tender, tetapi tidak ada tanggapan dari panitia; ------------27.8 Bahwa pada tanggal 4 November 2014 saksi menerima surat dari
panitia tender perihal pencabutan diskualifikasi dan undangan
menghadiri commercial bid opening Konsorsium Wuhuan – Adhi; 27.9 Bahwa Saksi mengirimkan surat kepada panitia tender tanggal 7
November 2014 terkait keberatan atas pencabutan diskualifikasi
konsorsium Wuhuan – Adhi, tetapi tidak ada balasan dari Panitia
Tender, sehingga kami datang pada tanggal 10 November 2014
dengan maksud menanyakan perihal surat keberatan kami atas
pencabutan diskualifikasi. Panitia Tender berjanji akan menjawab
surat tersebut pada tanggal 11 November 2014 yang kami terima
melalui fax. Sehingga pada saat pembukaan dokumen konsorsium
Wuhuan – Adhi kedua, saksi langsung pulang dan tidak
mengetahui kelanjutan terkait hal tersebut; --------------------------27.10 Bahwa setelah hal tersebut di atas, Saksi mendapatkan undangan
untuk menghadiri Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 November
2014 dan yang diundang hanya kami, tidak ada bidder lainnya; --27.11 Bahwa Saksi mendapat surat pada tanggal 13 November 2014
untuk menghadiri undangan tanggal 21 November 2014 untuk
memasukkan harga final, tetapi saksi tidak hadir; ------------------27.12 Bahwa pengumuman pemenang tender pada tanggal 1 Desember
2014 dan Saksi memasukan surat sanggah tanggal 4 Desember
2014; -------------------------------------------------------------------------27.13 Bahwa surat sanggah saksi ditanggapi oleh Panitia Tender pada
tanggal 12 Desember 2014 dengan isi tetap pada keputusan
memenangkan konsorsium Wuhuan – Adhi; --------------------------27.14 Bahwa dalam dokumen IFB, tidak diatur mekanisme klarifikasi
bagi

peserta

yang

didiskualifikasi

dan

tentang

mekanisme

pelelangan ulang; ----------------------------------------------------------27.15 Bahwa setelah tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10
November 2014, tidak ada pemberitahuan dari panitia tender
terkait tindak lanjut dari tender a quo;---------------------------------27.16 Bahwa Direktur Utama PT Rekayasa Industri Bapak Firdaus
Syahril,

pernah

menjabat

sebagai

Direktur

Teknik

dan

Pengembangan di PT Petrokimia Gresik; --------------------------------
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27.17 Bahwa PT Rekayasa Industri dan PT Petrokimia Gresik adalah
anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia; --------------------------27.18 Bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, Saksi pernah mengikuti
tender Pembangunan Tangki Amonia di PT Petrokimia Gresik dan
ada 1 (satu) proyek dengan anak perusahaan PT Petrokimia
Gresik

yaitu

PT

Petro

Jordan,

PT

Rekayasa

Industri

berkonsorsium dengan Wuhuan dan proyek tersebut sudah
selesai; -----------------------------------------------------------------------27.19 Bahwa dalam dokumen IFB tidak disebutkan apabila tidak ada
nilai withholding tax dan benefit to Indonesia, peserta tender dapat
didiskualifikasi; ------------------------------------------------------------27.20 Bahwa Saksi dalam pengisian dokumen penawaran mengacu
kepada format dokumen dari panitia tender; -------------------------27.21 Bahwa pada saat pembukaan harga penawaran, saksi dari PT
Rekayasa Industri adalah Sdr. Muhammad Fathoni; ----------------27.22 Bahwa Saksi mengetahui Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
mencantumkan withholding tax dan Benefit to Indonesia tersebut
dari Panitia Tender dan saksi PT Rekayasa Industri; ----------------27.23 Bahwa tanggal 24 November 2014, kami mendapatkan surat
tanggapan dari Panitia Tender dan terhadap tanggapan tersebut,
Saksi tidak menerima; ----------------------------------------------------27.24 Bahwa pada saat panitia tender menghitung Benefit of Indonesia
konsorsium Wuhuan – Adhi tidak sampai 35% (tiga puluh lima
persen), tetapi hanya 28% (dua puluh delapan persen); ------------27.25 Bahwa tidak ada ketentuan dalam dokumen IFB, apabila tidak
mengisi kolom withholding tax dapat didiskualifikasi dan tidak
juga disebutkan secara spesifik bahwa Benefit of Indonesia yang
kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dapat didiskualifikasi; -28. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Ir. Satriyo Nugroho, M.T. selaku Ketua Tim Persiapan Proyek AmoniakUrea PT Petrokimia Gresik, yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut (vide bukti B7); ---------------------------------------------------28.1

Bahwa tugas Ketua Tim Persiapan (Ketua Panitia Tender) adalah
menetapkan spesifikasi proyek, menyiapkan dokumen tender,
mencari alternatif pendanaan proyek, melaksanakan proses lelang
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sesuai ketentuan, melakukan evaluasi dan mengusulkan calon
pemenang tender; ----------------------------------------------------------28.2

Bahwa regulasi yang digunakan adalah SK Direksi No. 306 Tahun
2011

tentang

ketentuan

pelaksanaan

barang

dan

jasa

di

lingkungan PT Petrokimia Gresik dengan detail aturan pada PD02-0002, sedangkan dalam menjalani tender kami mengacu
kepada kombinasi pengalaman di Pusri dan Pupuk Kaltim; -------28.3

Bahwa tahapan-tahapan lelang adalah pengumuman di media,
setelah itu melakukan pra kualifikasi, hasil dilaporkan kepada
direksi, setelah terpilih dilakukan pembagian dokumen tender.
Setelah dokumen tender diterima para peserta tender, dan peserta
tender ada yang kurang mengerti terkait dokumen tender maka
ada fase pre bid meeting. Setelah itu masuk tahap pemasukan
penawaran teknis. Setelah itu panitia melaporkan ke direksi siapa
saja yang lolos penawaran teknis. Setelah itu dilanjutkan ke
penawaran komersial. Nanti peserta dengan harga kompetitif yang
terpilih dan akan diusulkan ke direksi. Setelah itu pemenang
akan diumumkan kepada semua bidder dan ada masa sanggah.
Setelah itu diskusi kontrak dengan pemenang tender; ---------------

28.4

Bahwa panitia tender berwenang sebatas mengusulkan calon
pemenang, setiap perkembangan tahapan tender kami akan
laporkan kepada direksi; --------------------------------------------------

28.5

Bahwa dalam tahap pre bid meeting, hal-hal yang dibicarakan ada
2 (dua) yaitu masalah administrasi dan teknis, untuk teknis
antara lain tentang lisensor dan hal teknis lain, lalu durasi
proyek, kreteria mandatory, metode tender yang mengunakan 2
(dua) tahap yaitu teknis dan komersial, saksi juga menjelaskan
harga yang masuk nanti lumpsum fixed price; -------------------------

28.6

Bahwa dalam Benefit of Indonesia peserta tender memiliki
komitmen untuk memenuhi 35% (tiga puluh lima persen) local
content yang detailnya dituangkan dalam kontrak dan diawasi
pada saat pelaksanaan proyek; -------------------------------------------

28.7

Bahwa hal-hal yang dipertanyakan dalam pre bid meeting tahap
teknis seperti proses, mekanik, instrumen dan sipil. Tahap
adminitrasi pertanyaannya tentang formal klarifikasi, kondisi
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tanah, regulasi dan apakah peserta harus memasukkan dokumen
yang sudah disubmit sebelumnya; --------------------------------------28.8

Bahwa tentang sanggahan sudah disampaikan dalam dokumen
pre bid meeting, tetapi tidak disampaikan dalam lisan karena
peserta tender tidak ada yang bertanya; --------------------------------

28.9

Bahwa Surat Tugas Ketua Panitia Tender (Periode II) dari Direktur
Teknik

dan

Pengembangan

(Bp.

Firdaus

Syaril)

dimana

sebelumnya itu adalah Bapak Nugroho Chrisjanto. Pada saat
pengurusan Bapak Nugroho Chrisjanto, Saksi menjabat sebagai
Wakil Ketua (Periode I); ---------------------------------------------------28.10 Bahwa direksi mempunyai hak atau otoritas untuk melakukan
koreksi apa yang dilakukan panitia tender; ---------------------------28.11 Bahwa yang masuk dalam mandatory adalah bid bond, garansi
bank dan perjanjian konsorsium, sedangkan withholding tax tidak
termasuk dalam mandatory; ---------------------------------------------28.12 Bahwa dalam hal Benefit to Indonesia

yang masih kurang dari

35% (tiga puluh lima persen) dan peserta tender sudah membuat
komitmen

akan

kesanggupan

untuk

memenuhi

Benefit

to

Indonesia sebesar 35% (tiga puluh lima persen), maka hal tesebut
sudah cukup menurut Saksi; --------------------------------------------28.13 Bahwa adanya penugasan dari pemerintah pada Inpres No. 2
Tahun

2010

tentang

revitalisasi

industri

pupuk,

dimana

kebutuhan pupuk mencapai 800.000 ton/tahun sehingga ke
depannya dapat menghemat subsidi pemerintah dalam hal pupuk;
28.14 Bahwa kebutuhan pupuk di Jawa Timur belum mencukupi
sampai saat ini, tetapi apabila proyek ini sudah terlaksana maka
kami dapat menutupi kebutuhan pupuk di wilayah Jawa Timur; -28.15 Bahwa panitia tender bekerja sesuai dengan Nota Dinas Direksi
Nomor 0546 dan panitia tender bertanggung jawab, melaporkan
kepada Direksi dan menunggu arahan dari Direksi. Direksi juga
mempunyai otoritas untuk melakukan koreksi; ----------------------28.16 Bahwa harga penawaran yang disampaikan para peserta itu
include withholding tax dan exclude VAT, hal tersebut sudah
dinyatakan secara jelas di dokumen IFB; ------------------------------28.17 Bahwa disampaikan juga pembangunan Pabrik Amonia ini tidak
boleh

dibangun

lebih

cepat

dari
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disinkronisasikan dengan ketersedian gas pada akhir tahun 2017
terkait kerjasama dengan Husky CNOOC dan SKK Migas; ---------28.18 Bahwa proyek Amonia Urea II ini sudah berjalan 10 (sepuluh)
bulan dan pembangunan sudah mencapai 24% (dua puluh empat
persen); ----------------------------------------------------------------------28.19 Bahwa sanksi yang non mandatory akan dilakukan evaluasi dan
klarifikasi; -------------------------------------------------------------------28.20 Bahwa prinsip-prinsip keterbukaan dan tidak ada kolusi ada
dituangkan dalam IFB halaman 1/7. Point 1.13 terkait perlakuan
sama dan transparansi;---------------------------------------------------29. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
PT Rekayasa Industri, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi
panggilan sidang (vide bukti B8); -------------------------------------------------30. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Ir. F. Purwanto, M.M. selaku Direktur Teknik dan Pengembangan
PT Petrokimia Gresik, yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut (vide bukti B9); ---------------------------------------------------30.1 Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua Tim Persiapan Proyek ini
karena Saksi diangkat menjadi General Manager Pengembangan
sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 21 April 2014.
Sesuai

dengan

aturan

General

Manager

Pengembangan

diharuskan menjadi Ketua Tim Persiapan Proyek; -------------------30.2 Bahwa Saksi setelah tanggal 21 April 2014 diangkat menjadi
Direktur Teknik dan Pengembangan PT Petrokimia Gresik, tetapi
Saksi masih menjabat sebagai Ketua Tim Persiapan Proyek
sampai tanggal 2 Mei 2014 karena belum ada General Manager
Pengembangan; ------------------------------------------------------------30.3 Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Persiapan
Proyek tahapan sudah sampai tahap technical dimana semua
bidder telah menyiapkan dokumen technical yang diserahkan
pada tanggal 1 April 2014; -----------------------------------------------30.4 Bahwa

pada

persiapan

tahap

proyek

evaluasi

hanya

administrasi

membuat
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requirement dokumen bidder yang diminta oleh PT Petrokimia
Gresik; -----------------------------------------------------------------------30.5 Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Direktur Pengembangan
dan Teknis dijabat oleh Bapak Firdaus Syahril; ----------------------30.6 Bahwa Kepala Proyek setelah Saksi adalah Bapak Ashari; ---------30.7 Bahwa

tugas

Direktur

Teknik

dan

Pengembangan

adalah

mengawasi kinerja tim panitia persiapan proyek dan panitia
melaporkan setiap tahapan tender kepada Direktur Teknik dan
Pengembangan dan selanjutnya akan melaporkan perkembangan
proyek kepada Direktur Utama; -----------------------------------------30.8 Bahwa pada dokumen verifikasi poin nomor 16 pada tahap
klarifikasi tanggal 29 Mei 2014 adanya komitmen terkait Benefit to
Indonesia antara konsorsium Wuhuan - Adhi dan PT Petrokimia
Gresik; -----------------------------------------------------------------------30.9 Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Persiapan
Proyek tidak ikut dalam proses face to face clarification tetapi
tahapan tersebut dilaksanakan oleh anggota tim sesuai dengan
bidangnya; ------------------------------------------------------------------31. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan
terhadap Saksi Ir. Ashari, M.T. selaku Ketua Tim Persiapan Proyek
Amonia-Urea PT Petrokimia Gresik, yang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut (vide bukti B10); ------------------------------------31.1 Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Persiapan sejak tanggal
2 Mei 2014, dan saat itu tahapan tender telah sampai pada tahap
evaluasi teknis yaitu face to face clarification dan telah dilakukan
tabulasi dan klarifikasi dengan lisensor;-------------------------------31.2 Bahwa Saksi sebelum diangkat menjadi Ketua Tim Persiapan
Proyek

II

menjabat

sebagai

narasumber

teknis

dalam

tim

sebelumnya; ----------------------------------------------------------------31.3 Bahwa

narasumber

teknis

bertugas

memberikan

masukan

tentang alat seperti apa yang akan dipakai; ---------------------------31.4 Bahwa sebelum melakukan pengajuan proposal komersial, ketiga
peserta bidder harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan
panitia akan menganalisa beberapa hal seperti berapa kapasitas
dan sirkulasi yang dibutuhkan cold water dalam memompa.
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Setelah

panitia

spesifikasi

menyatakan

yang

peserta

ditetapkan,

maka

memenuhi

memenuhi

bidder

peserta

dapat

mengajukan proposal komersial; ----------------------------------------31.5 Bahwa proposal komersial berbasis pada face to face clarification; 31.6 Bahwa pada face to face clarification menjelaskan spesifikasi di
IFB dan untuk mendapatkan lisensi urea dan lisensi amonia yang
sesuai dengan yang diinginkan, dan hal tersebut dilakukan secara
berurutan, dan dibagi sama untuk ketiga peserta bidder; ----------31.7 Bahwa dalam pembukaan dokumen akan dilakukan klarifikasi
dan

negosiasi

dokumen

dan

hal

tersebut

tergantung

dari

kebijakan Direksi dan atau dua penawaran terendah, pada saat
tersebut peserta yang hadir adalah; ------------------------------------31.7.1 PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp; ----------------------31.7.2 Tecnimont – PT Krakatau Enginerring; -----------------------31.7.3 Wuhuan Engineering – PT Adhi Karya; -----------------------31.8 Pada saat pembukaan dokumen proposal, PT Rekayasa Industri –
Toyo. Corp dan Tecnimont – PT Krakatau Enginerring dokumen
lengkap, sedangkan dokumen proposal Konsorsium Wuhuan –
Adhi tidak lengkap, dalam kolom withholding tax tidak diisi,
kemudian

peserta

tender

lain

mulai

ramai

dan

mempermasalahkan hal tersebut, sementara konsorsium Wuhuan
– Adhi menyampaikan hal tersebut tidak dipersyaratkan. Dan saat
itu Keputusan Panitia tender adalah melakukan diskualifikasi.
Pada konsorsium Wuhuan – Adhi disuruh keluar ruangan, tetapi
konsorsium Wuhuan – Adhi tidak mau keluar ruangan. Dalam
Berita Acara disampaikan bahwa konsorsium Wuhuan – Adhi
didiskualifikasi karena kolom withholding tax tidak diisi dan
Benefit to Indonesia kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dan
Benefit

to

Indonesia

konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

model

penyampaiannya berbeda dengan peserta lainnya, namun kolom
yang kami sediakan sama untuk semua peserta tender;------------31.9 Bahwa

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

ada

dalam

presensi

kehadiran, namun tidak ada di dalam risalah rapat. Kami sebagai
panitia

tender

konsorsium

tidak

Wuhuan

mengirimkan
–

Adhi.
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diskualifikasi kepada konsorsium Wuhuan –

PT Adhi Karya pada

tanggal 26 Juni 2014 melalui email; ------------------------------------31.10 Bahwa panitia tender melaporkan kejadian ini kepada Direksi,
namun Direksi

berpendapat bahwa 2 (dua) alasan untuk

melakukan diskualifikasi terhadap Konsorsium Wuhuan –
Adhi

Karya

kurang

substansi

dan

memerintahkan

PT

untuk

mencabut diskualifikasi tersebut; ---------------------------------------31.11 Bahwa PT PKG menemui Ketua LKPP dan beliau mengarahkan
pada staf di LKPP yang bernama Sdr. Nandang Sutisna, sehingga
kami melakukan diskusi dengan beliau; -------------------------------31.12 Bahwa setelah melakukan diskusi dengan pihak LKPP, maka
dilakukan pencabutan diskualifikasi pada tanggal 4 November
2014 dan hal tersebut disampaikan kepada semua peserta tender
dengan alasan bahwa withholding tax yang tidak diisi oleh
Konsorsium Wuhuan – PT Adhi Karya merupakan sesuatu yang
tidak substansi untuk dapat dilakukan diskualifikasi, karena
sudah termasuk harga; ---------------------------------------------------31.13 Bahwa hal yang substansi menurut LKPP adalah yang mandatory
menurut IFB; ----------------------------------------------------------------31.14 Bahwa setelah pencabutan diskualifikasi ada 2 (dua) peserta yang
melakukan protes yaitu Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp
meminta penjelasan lebih lanjut tentang alasan pencabutan
diskualifikasi begitu juga dengan Tecnimont – PT Krakatau
Engineering; -----------------------------------------------------------------31.15 Bahwa pada tanggal 10 November 2014 panitia menjelaskan
alasan

pencabutan

diskualifikasi

dan

panitia

menambahkan

bahwa pada pembukaan Konsorsium Wuhuan – Adhi nilai
terendah belum tentu menang; -------------------------------------------31.16 Bahwa pada saat pembukaan penawaran harga Rekayasa Industri
– Toyo Eng. Corp dan Tecnimont – PT Krakatau Enginering tidak
mengikuti proses tersebut, panitia tetap melakukan pembukaan
penawaran Konsorsium Wuhuan – Adhi disaksikan oleh notaris
dengan nilai USD 525 juta. Begitu juga dengan dokumen
penawaran Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp dengan nilai USD
537 juta, sedangkan Tecnimont – PT Krakatau Enginering dengan
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nilai USD 661 juta, sehingga ada 2 (dua) penawar terendah dan
akan dilakukan klarifikasi dan negoisasi; ------------------------------31.17 Bahwa pada tanggal 21 November 2014 penyampaian satu final
price dengan form sudah disiapkan oleh panitia, Konsorsium
Wuhuan – Adhi hadir pada saat itu, sedangkan Rekayasa Industri
– Toyo Eng. Corp tidak hadir; ---------------------------------------------31.18 Bahwa Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp tidak hadir adalah
karena ketidakpuasan dengan penjelasan dari panitia terkait
pencabutan diskualifikasi Konsorsium Wuhuan – Adhi, sementara
menurut panitia hal tersebut sudah clear karena panitia telah
mengirimkan Berita Acara tanggal 10 November 2014 dan telah
melakukan klarifikasi pada tanggal 12 November 2014; -------------31.19 Bahwa terdapat Berita Acara tanggal 21 November 2014 yang
memutuskan adanya penundaan penyampaian final price sampai
dengan tanggal 25 November 2014. Ini merupakan penundaan
yang pertama dan terakhir. Sesuai dengan surat kami, penawaran
tetap dibuka meskipun ada pihak yang tidak hadir; ------------------31.20 Bahwa penawaran Konsorsium Wuhuan – Adhi sebelumnya USD
525.7 juta turun menjadi USD 523.2 juta, turun sekitar USD 2.5
juta, sedangkan untuk Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp tidak
menurunkan harga penawaran dari semula;---------------------------31.21 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, panitia mengumumkan
pemenang lelang dan memberitahukan kepada ketiga bidder; ------31.22 Bahwa Panitia memberikan masa sanggah selama 14 hari dan
kedua bidder lainnya melakukan sanggah dan panitia menjawab
surat-surat sanggah tersebut; --------------------------------------------31.23 Bahwa kewenangan dalam pengambilan putusan dalam tender ini
ada

pada

Direktur

Utama

karena

nilai

tender

lebih

dari

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada waktu itu kami
panitia melakukan diskualifikasi, panitia menilai mempunyai
kewenangan

untuk

hal

tersebut,

tetapi

hal

tersebut

dapat

dikoreksi oleh Direktur Utama, sehingga Panitia keliru dalam
bertindak; --------------------------------------------------------------------31.24 Bahwa mengenai protes sebelum ada pengumuman pemenang
tidak diatur dalam regulasi pada dokumen IFB;------------------------
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31.25 Bahwa beda klarifikasi dan keberatan adalah klarifikasi itu yang
handle langsung oleh panitia, sedangkan untuk surat keberatan
dari Konsorsium Wuhuan – Adhi yang menjawab adalah Direksi
yang di cc kepada panitia tender; ----------------------------------------31.26 Bahwa dalam Nota Dinas No. 1193 Tahun 2014 yang dikeluarkan
oleh Sdr. Purwanto mengenai tugas dan jabatan (dalam angka 8)
adalah membuat laporan kepada Direksi dengan cara step by step
tahapan tender, dan pada saat ada hal penting juga kami
melaporkan;------------------------------------------------------------------32. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Mochammad Fathoni selaku Project Manager PT Rekayasa Industri,
namun yang bersangkutan terlambat hadir memenuhi panggilan sidang
sehingga dilakukan penjadwalan ulang (vide bukti B11); --------------------33. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Mochammad Fathoni selaku Project Manager PT Rekayasa Industri, yang
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B12);
33.1

Bahwa Saksi bekerja di PT Rekayasa Industri sejak tahun 1993,
dan pada saat tender perkara a quo Saksi bertugas membantu
membuat proposal bersama dengan Bapak I Wayan. Pada saat
tender, Saksi diminta panitia menjadi Saksi dalam tahap opening
proposal; ----------------------------------------------------------------------

33.2

Bahwa dalam tahap opening proposal tanggal 26 Juni 2014,
dihadiri oleh 3 (tiga) peserta yaitu (1) PT Rekayasa Industri – Toyo
Eng. Corp, (2) Wuhuan Engineering – PT Adhi Karya dan (3)
Tecnimont – PT Krakatau Engineering dan dalam tahap tersebut
dokumen yang dibuka secara resmi oleh panitia tender ada 2
(dua) yaitu dokumen (1) PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp
dan (2) Tecnimont – PT Krakatau Engineering; ------------------------

33.3

Bahwa pada saat tahap opening proposal tanggal 26 Juni 2014,
konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

tidak

dilanjutkan

ke

tahap

selanjutnya, karena pada saat tersebut ada permasalahan dengan
withholding tax dan Benefit to Indonesia; ------------------------------33.4

Bahwa pada saat itu, diminta perwakilan satu persatu dari
peserta tender untuk menjadi saksi, saya sendiri mewakili dari
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PT Rekayasa Industri – Toyo Eng.Corp, dan pada saat itu saya
memang melihat dalam dokumen Konsorsium Wuhuan – Adhi
tidak tertulis withholding tax, format berbeda dengan peserta
tender lainnya; -------------------------------------------------------------33.5

Bahwa pada saat itu panitia tender tidak melanjutkan konsorsium
Wuhuan – Adhi kepada tahap selanjutnya yaitu pembukaan
harga. Karena kondisi Konsorsium Wuhuan – Adhi yang tidak
mau keluar ruangan, maka panitia tender menunjukkan harga
kepada PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp dan Tecnimont –
PT Krakatau Engineering melalui laptop dan tidak ditampilkan
pada LCD (infocus); ---------------------------------------------------------

33.6

Bahwa setelah ada kejadian tersebut di atas, maka Direksi
PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp melakukan keberatan
terhadap hal tersebut; -----------------------------------------------------

33.7

Bahwa keributan yang terjadi dari jam 09.00 WIB sampai dengan
12.00 WIB, ada perdebatan tentang konsorsium Wuhuan – Adhi
yang tidak dilanjutkan dalam proses tender; --------------------------

33.8

Bahwa tanggapan dari PT Rekayasa Industri – Toyo Eng. Corp dan
Tecnimont – PT Krakatau Engineering, bahwa format semua
peserta tender seharusnya sama, karena panitia tender telah
menyiapkan standard form; -----------------------------------------------

34. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli
Sarjuni

Adicahya

yang

merupakan

Project

Manager

PT

Surveyor

Indonesia, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
(vide bukti B13); ---------------------------------------------------------------------34.1

Ahli bekerja di PT Surveyor Indonesia sejak tahun 2000 sebagai
Project Manager TKDN Industri dari PT Surveyor Indonesia. PT
Surveyor

Indonesia

merupakan

lembaga

Independen

yang

ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dalam hal perhitungan
produk dalam negeri. Saksi secara spesifik bekerja untuk
menghitung TKDN di Migas dan diminta mengkaji tata cara
perhitungan
perhitungan

TKDN
TKDN

di

perindustrian,

yang

yang

dikeluarkan

mana

oleh

nantinya

Kementerian

Perindustrian adalah menjadi benchmark untuk industri-industri
dan pengadaan pemerintah; ----------------------------------------------
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34.2

Bahwa

tata

cara

perhitungan

TKDN

berada

pada

Permen

Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011, lalu dengan residu tentang
pengadaan pemerintah Permen 15 Tahun 2012; ---------------------34.3

Bahwa TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri, untuk
melihat kandungan lokal pada suatu produk, meliputi barang,
jasa dan gabungan antara barang dan jasa; --------------------------

34.4

Bahwa dasar perhitungan yang dilakukan oleh Kementrian
Perindustrian ialah first base; --------------------------------------------

34.5

Bahwa penunjukan PT Surveyor Indonesia dalam perhitungan
TKDN dalam pada Permen No 57 tahun 2006; ------------------------

34.6

Bahwa menurut Ahli ada 3 (tiga) cara menghitung TKDN yaitu (1)
Material: dari mana asal material didatangkan; (2) Tenaga kerja
(orang) warga negara dari orang-orangnya; (3) Alat kerja: dilihat
dari kepemilikan alat tersebut, sedangkan konsep TKDN adalah: -34.6.1 Seleksi peserta lelang, misalnya pengadaan pemerintah
yaitu

barang

wajib,

barang

yang

wajib

dibeli

oleh

pengguna barang minimal itu 40% produk dalam negeri; 34.6.2 TKDN pada saat evaluasi lelang dalam rangka pemberian
preferensi untuk barang 15%, tapi minimum TKDN 25%,
sedangkan untuk jasa 7,5% minimal TKDN 30%;-----------34.6.3 Pengendalian Import, sehingga dapat mengendalian import
yang berlebih; -----------------------------------------------------34.7

Bahwa TKDN dipakai dalam rangka penerapan sanksi (sanksi
administrasi dan sanksi finansial). Sanksi Finansial dihitung dari
selisih penurunan TKDN, Sanksi Administrasi berupa black list
perusahaan dan pengurus;------------------------------------------------

34.8

Bahwa

dalam

dokumen

tender

dipersyaratkan

wajib

menggunakan porsi lokal dan untuk memenuhi minimum local
content tidak lebih dari 35%, menurut ahli ini adalah pemahaman
multi tafsir, sehingga harus mengacu kepada Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 karena perhitungan tersebut
tidak termasuk threshold; ------------------------------------------------34.9

Bahwa semua mengenai TKDN mengacu kepada Inpres Nomor 2
Tahun 2009 yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, baik
itu pengadaan APBN/APBD dan BUMN. Dalam konsep TKDN
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adalah mencegah uang dalam negeri keluar, sehingga muatan
produk sekitar 20-30%; ---------------------------------------------------34.10 Bahwa untuk pengadaan yang melibatkan perusahaan asing,
dokumen menggunakan 2 (dua) bahasa terkait penyebutan TKDN
tersebut antara tingkat kandungan dalam negeri (local content)
dan dengan tingkat komponen dalam negeri itu sama saja; --------34.11 Bahwa menurut Ahli, apabila dalam dokumen lelang sudah
tertulis

ketentuan

TKDN

35%

hal

tersebut

tidak

dapat

dinegoisasikan; -------------------------------------------------------------34.12 Bahwa terkait dengan TKDN (kandungan lokal) yang diatur dalam
Permen Nomor 16 Tahun 2011, bahwa semua konsep jasa ada 2
(dua) yaitu orang dan alat, untuk orang tersebut mengacu kepada
warga negara dan alat mengacu kepada kepemilikan (dalam negeri
atau luar negeri), misalnya gedung dibuat di dalam negeri tetapi
gedung tersebut milik siapa, hal ini harus dikejar lagi, kalau
dimiliki oleh dalam negeri maka TKDN-nya 100%, apabila dimiliki
oleh luar negeri maka TKDNnya 75%, sehingga hal tersebut tidak
dapat dianggap 100% lokal; ----------------------------------------------34.13 Apabila berbentuk sewa, harus mengetahui siapa yang menyewa
tersebut, jadi harus diverifikasi sampai layer-layer terkecil asal
negaranya yang menyewa sampai kepada kepemilikan yang
melekat; ---------------------------------------------------------------------34.14 Bahwa prinsip dari peralatan itu dilihat dari origin (negara
pembuatnya) dalam negeri, bukan asal dari luar negeri. Sesuai
dengan peraturan yang berlaku Permen Nomor 16 Tahun 2011
dihitung berdasarkan negara asal yang membuat, material
kepemilikan itu melekat pada siapa yang membuat; ----------------34.15 Bahwa

untuk

prinsip

pekerjaan

lapangan

tergantung

dari

material, tenaga kerja dan alat kerja yang digunakan dan dapat
dilihat dari negara yang memilikinya. Karena apabila alat yang
dipakai

dibeli

maupun

disewakaan

mempengaruhi

muatan

lokalnya; ---------------------------------------------------------------------34.16 Bahwa terkait dengan perhitungan TKDN tidak bisa kurang dari
35%

adalah

perhitungannya

barang

dengan

barang,

dan

perhitungan jasa dan jasa, lalu dijumlahkan komponennya yang
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terdiri dari barang, jasa dan orang. Maka angka 35% tersebut
didapat dari hasil akhir perhitungan; ----------------------------------34.17 Bahwa ruang lingkup TKDN itu dalam Permen Nomor 16 Tahun
2011 termasuk pengadaan pemerintah dan juga kementerian
BUMN; -----------------------------------------------------------------------34.18 Bahwa pengadaan oleh swasta tidak wajib menggunakan TKDN; -34.19 Bahwa terkait regulasi TKDN dalam Perpres No 54 Tahun 2010
dan Perpress No 70 Tahun 2012 adalah mandatory; ----------------35. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis
Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor
37/KMK/Kep/XI/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015
sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 (vide bukti A64); ------------------36. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui
Keputusan Komisi Nomor 55/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 30 November
2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015
(vide bukti A65); ---------------------------------------------------------------------37. Menimbang

bahwa

Majelis

Komisi

telah

menyampaikan

Petikan

Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015 kepada para Terlapor (vide bukti A68,
A80, A81, A82); ----------------------------------------------------------------------38. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Ir.
Harmawan Kaeni selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, yang
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B15);
38.1

Bahwa dalam memberikan keterangan, Ahli menyatakan sebagai
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak mewakili LKPP
ataupun lembaga lain; -----------------------------------------------------

38.2

Bahwa menurut Ahli, hakekat suatu perusahaan mengadakan
tender adalah untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga
yang murah dan kualitas yang memenuhi syarat; --------------------
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38.3

Bahwa proses tender pada umumnya adalah tahapan persiapan,
pelaksanaan dan kontrak, apabila tender tersebut mengunakan
sistem pascakualifikasi maka tahapan kualifikasi dan evaluasi
dilakukan bersamaan; -----------------------------------------------------

38.4

Bahwa menurut Ahli, tujuan dilakukan TKDN untuk melindungi
produksi dalam negeri. Hal ini sama halnya dengan benefit to
Indonesia; --------------------------------------------------------------------

38.5

Bahwa menurut Ahli, dalam suatu proses tender, jika sudah ada
keputusan yang menyatakan peserta sudah melewati proses
teknis evaluasi maka peserta tersebut juga sudah termasuk
melewati evaluasi TKDN; --------------------------------------------------

38.6

Bahwa menurut Ahli, penerapan TKDN dalam pengadaan barang
dan jasa sudah ada yang jadi dan dapat langsung dihitung TKDN
nya, mana yang TKDN-nya memenuhi dan bisa mendapatkan
preferensi. Untuk referensi yang akan dipakai untuk evaluasi
akhir, mana yang memenuhi persyaratan maksimal, apabila ada
peserta tender tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dihitung
menggunakan pola akhir; -------------------------------------------------

38.7

Bahwa menurut Ahli, tidak ada undang-undang khusus tentang
TKDN, tetapi dasar hukum untuk TKDN pengadaan pemerintah
tercantum dalam Perpress Nomor 54 Tahun 2010; -------------------

38.8

Bahwa menurut Ahli, dalam tender Engineering, Procurement,
Construction

and

Commissioning

Work

(EPCC)

seperti

yang

dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik tentang pembangunan
pabrik amoniak. Apabila sudah disetujui oleh user, maka dapat
dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya akan dimonitor terkait
TKDN dari pelaksanaan EPCC tersebut. Untuk itu hal yang
diutamakan adalah komitmen dan janji; ------------------------------38.9

Bahwa dalam kebijakan withholding tax sudah termasuk harga
penawaran hal tersebut adalah kebijakan dari user; ----------------

38.10 Bahwa menurut Ahli apabila panitia membuat suatu keputusan
yang mendiskualifikasi peserta tender dan belakangan diketahui
keputusan tersebut salah, maka direksi atau panitia dapat
memperbaiki keputusan atau kekeliruan. Dalam proses tender
user akan berusaha mendapatkan yang terbaik; ----------------------
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38.11 Bahwa menurut Ahli, keberatan atau protes dari peserta tender
dapat dilakukan di awal, tetapi masa sanggah dilakukan pada
saat sudah diumumkannya pemenang tender atau sudah dalam
proses akhir; ----------------------------------------------------------------38.12 Bahwa menurut Ahli, peraturan-peraturan dasar hukum terkait
TKDN tersebut tidak berlaku untuk tender perusahaan swasta; --38.13 Bahwa

perihal

TKDN

dan

withholding

tax

mempengaruhi

kemampuan peserta tender untuk menyelesaikan pekerjaan, hal
ini terkait dengan pemberian harga penawaran; ---------------------38.14 Bahwa menurut Ahli pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
oleh pemerintah, persyaratan dalam dokumen penawaran dapat
dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan hal ini adalah
sesuatu yang wajar; -------------------------------------------------------38.15 Bahwa menurut Ahli, format dokumen penawaran yang telah
ditentukan oleh panitia tender dapat diubah oleh peserta tender
asal yang terpenting tidak merubah substansinya, dan hal ini juga
resiko dari peserta tender; ------------------------------------------------38.16 Bahwa menurut Ahli, Perpres Pengadaan Barang dan Jasa untuk
pengguna APBN dan APBD, sedangkan BUMN juga harus
mengikuti prinsip dan nilai dari Perpres Pengadaan Barang dan
Jasa, namun dengan format yang berbeda; ---------------------------38.17 Bahwa menurut Ahli, rentang kendali dari evaluasi suatu tender
ada pada panitia tender, namun ada kendali dari Direksi; ---------38.18 Bahwa menurut Ahli regulasi terkait dengan TKDN adalah suatu
mandatory dalam arti harus mengupayakan adanya peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri; ------------------------------------38.19 Bahwa

dalam

Perpres

Pengadaan

Barang

dan

Jasa,

anak

perusahaan BUMN harus tunduk pada induk perusahaannya,
dalam arti PT Petrokimia Gresik tunduk pada induk perusahaan.
Induk Perusahaan tunduk pada Perpres dan anak perusahaan
tunduk pada aturan yang dibuat induk perusahaan yang memuat
nilai dan prinsip dari Perpres Pengadaan Barang dan Jasa; -------39. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Ir.
Nandang Sutisna, M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari
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LKPP, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide
bukti B16); ---------------------------------------------------------------------------39.1

Bahwa Ahli yang diajukan adalah Ahli Pengadaan Barang dan
Jasa dari LKPP, yang telah mengetahui terkait perkara a quo.
Pada

saat

pemeriksaan

di

Surabaya,

Bapak

Purwanto

menyampaikan yang menerima konsultasi dari PT Petrokimia
Gresik adalah Saudara Ir. Nandang Sutisna, M.T.; ------------------39.2

Majelis

Komisi

menilai

dikarenakan

Ahli

sudah

pernah

memberikan konsultasi dengan pihak dalam perkara a quo, maka
Majelis

Komisi

berpendapat

seharusnya

yang

bersangkutan

diperiksa sebagai Saksi; --------------------------------------------------39.3

Ketua Majelis Komisi memutuskan untuk tidak melakukan Sidang
Majelis Komisi dikarenakan Ahli disini kurang kompeten untuk
menjadi Ahli sehingga untuk dapat diperiksa harus dipanggil
kembali sebagai Saksi; -----------------------------------------------------

40. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli
Prof Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum, yang
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B17):
40.1

Bahwa Ahli adalah Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ahli mengajar hukum
perdata, hokum perseroan, hukum investasi, hukum korporasi,
hukum pasar modal, hukum asuransi, hukum bisnis, hukum
persaingan usaha dan hukum dagang; ---------------------------------

40.2

Bahwa berdasarkan doktrin hukum bisnis, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2003 tentang BUMN, jika suatu
perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
BUMN dan tidak ada kepemilikan saham pemerintah secara
langsung,

maka

status

perusahaan

tersebut

sebagaimana

dimaksud bukan BUMN; -------------------------------------------------40.3

Bahwa perusahaan tersebut mempunyai kewenangan untuk
membuat pedoman sendiri untuk keperluan barang dan jasa; -----

40.4

Bahwa ruang lingkup dan wewenang Direksi dalam suatu
perseroan terbatas berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 98 UUPT,
ialah sebagai berikut: ------------------------------------------------------
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40.4.1 Pasal 92, Tugas dan wewenang Direksi adalah melakukan
perbuatan pengurusan perseroan untuk kepentingan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
yaitu untuk mencari laba; -------------------------------------40.4.2 Pasal 98, Direksi bertanggungjawab mewakili perusahaan
di

dalam

kewajiban

maupun

di

Direksi

luar

pengadilan.

melaporkan

Tugas

dan

pertanggungjawaban

pengurusannya kepada RUPS, menyelenggarakan RUPS,
termasuk membuat risalah. Tugas utama dari Direksi
adalah melakukan perbuatan pengurusan perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut; --40.5

Bahwa benar Direksi Perusahaan adalah pengelola dan memiliki
kewenangan

tertinggi

di

perusahaan.

Direksi

melakukan

perbuatan pengurusan dan penguasaan, ada batas-batasnya dan
harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS;
40.6

Bahwa terkait dengan Nota Dinas merupakan mandat atau kuasa
yang diberikan kepada panitia tender. Dalam Pasal 103 UUPT,
Direksi dapat memberikan kuasa/mandat kepada karyawannya.
Panitia tender memperoleh mandat/kuasa dari Direksi untuk
mengurus kepentingan perseroan; ---------------------------------------

40.7

Bahwa jika dalam mandat, Panitai Tender tidak melakukan
tindakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau
berpotensi merugikan perseroan, maka Direksi dapat melakukan
koreksi terhadap tindakan Panitia tender tersebut;-------------------

40.8

Bahwa Direksi harus mempertanggungjawabkan tindakan yang
diambil dan diperlukan untuk kepentingan perseroan di hadapan
RUPS; -------------------------------------------------------------------------

40.9

Bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate
Governance

memiliki

accountability,
(kewajaran

5

(lima)

responsibility,

dan

kesetaraan).

asas,

yaitu

independency,
Kelima

asas

transparency,
and

tersebut

fairness
untuk

mencapai kesinambungan usaha dan sustainability; ----------------40.10 Bahwa jika seorang Direksi mengambil suatu keputusan terhadap
suatu hal yang dipandang akan merugikan perseroan, maka
tindakan itu merupakan itikad baik Direksi yang merupakan
sikap berhati-hati dalam menjalankan tindakan pengurusan
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perseroan. Tindakan konsultasi dengan lembaga-lembaga tersebut
dilakukan agar keputusan yang diambil oleh Direksi dapat
dipertanggungjawabkan kepada RUPS; --------------------------------40.11 Bahwa suatu perusahaan melakukan tender untuk mendapatkan
barang dan jasa yang diperlukan dengan harga murah dengan
kualitas yang tinggi, dengan cara mengundang penyedia barang
dan jasa yang kompeten untuk memberikan penawaran, yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi perusahaan yang baik.
Dengan banyak mengundang penyedia barang dan jasa berarti
memberikan kesempatan kepada penyedia barang dan jasa untuk
memperoleh harga terbaik dengan barang yang berkualitas; ------40.12 Bahwa harga terbaik adalah harga terendah dengan barang yang
berkualitas; -----------------------------------------------------------------40.13 Bahwa tujuan tender adalah untuk memperoleh harga terendah
dengan kualitas terbaik. Jika Direksi melihat tindakan Panitia
berpotensi merugikan perseroan, maka Direksi dapat melakukan
koreksi karena Direksi yang bertanggungjawab kepada para
pemegang saham. Jika potensi kerugian benar terjadi, maka
Direksi yang bertanggungjawab kepada RUPS, bukan Panitia
Tender; -----------------------------------------------------------------------40.14 Bahwa tindakan Direksi yang melakukan koreksi terhadap
tindakan diskualifikasi Panitia Tender adalah tepat dan rasional; 40.15 Bahwa perusahaan swasta tidak tunduk sepenuhnya terhadap
ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah seperti
Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Terkait dengan TKDN, untuk BUMN dan perseroan masih pro dan
kontra,

maka

BUMN

membuat

peraturan

tersendiri

yang

merupakan peraturan Direksi. Apabila swasta ingin secara baik
mengedepankan

prinsip

prudent

perusahaan

dan

ingin

menundukkan diri terhadap ketentuan hukum publik, maka tidak
semua aturan tersebut tunduk. Perusahaan swasta hanya tunduk
pada sebagian hukum yang ditundukkan. Secara hukum bisnis,
tidak semua ketentuan harus berlaku; --------------------------------40.16 Bahwa jika dilakukan koreksi untuk memperbaiki keputusan
Direksi sebelumnya, maka kedua putusan Direksi tersebut setara.
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Keputusan Direksi dan laporan pertanggungjawaban Direksi akan
dipertanggungjawbakan di RUPS; ---------------------------------------40.17 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah kerjasama antar
pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur
dam/atau

menentukan

pemenang

tender

yang

dapat

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----------------------40.18 Bahwa unsur Pasal 22 tersebut terdiri dari 5 (lima), unsur
pertama adalah pelaku usaha, kemudian pelaku usaha itu
bersekongkol. Pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku
usaha lain. Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat; -----------------------------------------------------------------40.19 Bahwa

maksud

unsur

mengatur

dan/atau

menentukan

pemenang tender cakupannya luas. Berdasarkan pengalaman
Ahli, bentuk-bentuk persekongkolan tender antara lain adalah
dengan saling melihat dan membandingkan harga penawaran
tender atau melakukan arisan tender; ---------------------------------40.20 Bahwa pembuktian unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dilakukan secara
kumulatif. Kelima unsur pasal harus dibuktikan termasuk unsur
persaingan usaha tidak sehat yang mengandung unsur tidak
jujur;
40.21 Bahwa sejak awal persekongkolan harus dibuktikan unsur tidak
jujurnya. Jika ada potensi kerugian perseroan, maka tindakan
tersebut bukan merupakan persekongkolan; -------------------------40.22 Bahwa motif atau mens rea dari

tindakan Direksi harus

dibuktikan; ------------------------------------------------------------------40.23 Bahwa pihak lain yang dimaksud adalah pelaku usaha yang lain.
Dalam tender, persekongkolan adalah di antara peserta tender.
Contohnya adalah arisan tender diantara peserta tender, pihak
lain yang dimaksud ialah pelaku usaha lain secara horizontal; ---40.24 Bahwa untuk di Indonesia terbuka kemungkinan persekongkolan
dilakukan dengan pihak lain yang merupakan oknum panitia
tender. Tidakan tidak jujur tersebut sudah dilakukan sejak awal
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40.25 Bahwa oknum panitia tender tidak dapat digeneralisasi menjadi
representasi dari perusahaan; -------------------------------------------40.26 Bahwa Surat Tugas yang diberikan kepada Panitia Tender
merupakan mandat berdasarkan Pasal 103 UUPT. Penerima
mandat melakukan pekerjaan on behalf dari Direksi, tapi bukan
menugaskan

untuk

melakukan

persekongkolan.

Tindakan

tersebut dalam doktrin hukum dikenal dengan ultra vires atau
melampaui kewenangan; -------------------------------------------------40.27 Bahwa terkait tindakan Direksi yang mengoreksi kesalahan
panitia tender harus dilihat apakah tindakan tersebut demi
kepentingan
tindakan

yang lebih besar agar tidak merugikan perseroan,
tersebut

tidak

dapat

dikatakan

tindakan

persekongkolan; ------------------------------------------------------------40.28 Bahwa peserta tender berhak untuk melakukan protes kepada
Panitia tender atau bohir; -------------------------------------------------40.29 Bahwa menurut rasio atau logika Ahli, terlalu jauh untuk
mengatakan protes dari peserta tender yang ditanggapi panitia
tender sebagai persekongkolan; -----------------------------------------40.30 Bahwa tender dilakukan untuk memberikan kesempatan yang
sama bagi peserta tender untuk menyediakan barang dan jasa; --40.31 Bahwa regulasi yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan
berarti mengikat peserta tender maupun bohir; ----------------------40.32 Bahwa protes ada pada tahap sanggahan. Tetapi sebelum pada
tahap itu dilakukan, protes tersebut sering terjadi. Misalnya
protes terhadap amplop yang tidak dilak, maka protes itu biasa
dalam praktek. Jika protes tersebut diterima oleh paniti tender,
maka hal tersebut tidak salah. Yang penting semua peserta tender
diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing; ------------------40.33 Bahwa perbedaan antara protes dengan sanggahan dalam proses
pengadaan

barang

dan

Sanggahan

dalam

tender

jasa

adalah

telah

diatur

pemahaman
secara

rigid

bahasa.
dalam

peraturan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan setelah ada
pengumuman pemenang tender. Sanggahan merupakan bentuk
protes juga; -----------------------------------------------------------------40.34 Bahwa protes boleh ditanggapi atau tidak oleh pantia tender; ------
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40.35 Bahwa jika protes ditanggapi panitia dan tidak diketahui oleh
peserta tender lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam
unsur persekongkolan, itu dapat menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat; -----------------------------------------------------------------40.36 Bahwa yang dimaksud dengan fungsi dari pedoman pengadaan
barang dan jasa, secara teoritis bahwa pedoman itu adalah
petunjuk untuk untuk pengadaan barang dan jasa untuk
memperoleh harag termurah dengan barang dan kualitas terbaik;
40.37 Bahwa menurut Ahli, untuk tujuan utama mendapatkan harga
terendah dengan kualitas yang terbaik tidak ada sesuatu yang
salah dengan koreksi; -----------------------------------------------------40.38 Bahwa koreksi dapat dilaksanakan oleh yang berwenang, jika
tindakan panitia tender harus dipertanggungjawabkan kepada
Direksi, karena Direksi yang bertanggungjawab pada RUPS; ------40.39 Bahwa jika berkaitan dengan kepentingan yang terbaik untuk
perusahaan, maka perbaikan atau koreksi adalah tindakan yang
fair; ---------------------------------------------------------------------------40.40 Bahwa jika perbaikan dan koreksi dilakukan dalam rangka
persaingan

usaha

tidak

sehat,

maka

harus

dibuktikan

permufakatan jahat yang dilakukan, persekongkolan dapat dilihat
pada saat persekongkolan tersebut mengandung ketidakjujuran; 40.41 Bahwa apabila dalam proses evaluasi terdapat campur tangan
Direksi atas keputusan Panita tender, jika untuk kepentingan
perusahaan dapat dilakukan, namun jika merugikan peserta lain,
maka peserta tender lain dapat melakukan protes; ------------------40.42 Bahwa

apabila

Panitia

Tender

membuat

regulasi

pedoman

pengadaan barang dan jasa yang, namun tidak tunduk ada
pedoman tersebut, maka Direksi harus melakukan koreksi; -------40.43 Bahwa apabila ada aturan lain yang dilakukan oleh Panitia tetapi
tidak dilakukan adendum dan tidak diketahui panitia tender
lainnya, hal tersebut tindakan yang tidak benar; --------------------40.44 Bahwa

Bestek

dan

Voorwaarde

sudah

diatur

mengenai

spesifikasinya, terkait dengan persoalan mutu; ----------------------40.45 Bahwa ada persyaratan yang substansial dan tidak substansial,
hal yang tidak substansial tidak boleh digugurkan; ------------------
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40.46 Bahwa Ahli menyampaikan Ahli tidak menguasai hal terkait
TKDN;
40.47 Bahwa kompetisi dalam tender dimulai sejak peserta tender
menerima spesifikasi dar bohir dan mengetahui harga, tetapi
secara teknis Ahli tidak mengetahuinya; ------------------------------40.48 Bahwa

apabila

terjadi

permasalahan

hukum,

yang

bertanggungjawab adalah penerima nota dinas atau mandat,
apabila terjadi ultra vires maka menjadi tanggungjawab penerima
mandat; ----------------------------------------------------------------------40.49 Bahwa yang dimaksud dengan keputusan panitia tidak dapat
diganggu gugat ialah final dan binding yaitu yang pertama dan
terakhir, serta mengikat; -------------------------------------------------40.50 Bahwa tindakan yang diambil Direksi untuk mencabut keputusan
panitia adalah tindakan terbaik untuk menghindari kerugian
perusahaan. Terkait dengan fairness tindakan tersebut, fair atau
tidak adalah hal pihak lain untuk menyatakan tidak fair; ----------40.51 Bahwa rentang kendali untuk BUMN maupun Perseroan Terbatas
adalah sama. UU BUMN merujuk bahwa yang dimaksud dengan
PT Persero adalah PT biasa sebagaimana yang dimaksud dalam
UU PT, termasuk mekanisme pendirian sampai PT menjadi badan
hukum merujuk pada UU PT; -------------------------------------------40.52 Bahwa

terkait

dengan

sistem

distribusi

kekuasaan

dalam

korporasi, belum semua BUMN mengatur. Untuk PT tertutup
jarang ditemukan ada aturan tersebut. Saya pernah membuatkan
code of conduct di PT semen Gresik; ------------------------------------40.53 Bahwa secara korporasi, mandat tertinggi ada di Direksi baik di
PT biasa maupun Persero; ------------------------------------------------40.54 Bahwa pertanggungjawaban dalam perusahaan terkait dengan
kolektif kolegial. Jika dalam aturan tidak ada dissenting opinion
maka tangggungjawabnya adalah tanggung-renteng (bersamasama). Dalam UU PT diatur tentang dissenting opinion. Jadi
Direksi yang tidak terlibat dalam keputusan organ PT dan tidak
setuju

dengan

keputusan

tersebut,

maka

Direksi

yang

bersangkutan harus secara tegas menyatakan tidak setuju
(dissenting) dengan keputusan direksi tersebut; ----------------------
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40.55 Bahwa jika kesalahan dilakukan panitia tender dan dilaporkan ke
Direksi,

diambil

alih

oleh

Direksi,

maka

Direksi

yang

bertanggungjawab; --------------------------------------------------------40.56 Bahwa panitia tidak ada tanggung jawab sebagai penerima
mandat; ----------------------------------------------------------------------40.57 Bahwa tidak ada komparasi terkait pengurusan dan penguasaan
antara PT dan Persero; ----------------------------------------------------40.58 Bahwa tidak ada mandat dalam melaksanakan tugas Direksi,
semua diatur dalam Anggaran Dasar; ----------------------------------40.59 Bahwa dissenting harus disertai dengan argumentasi; --------------40.60 Bahwa secara normatif dalam UU PT, hanya disebut dissenting
adalah menyatakan tidak setuju; ---------------------------------------40.61 Bahwa seluruh pengadaan PT di Indonesia tidak harus dilakukan
melalui tender atau lelang; -----------------------------------------------40.62 Bahwa jika PT yang bersangkutan sudah mapan dan berkorelasi
dengan kepentingan rakyat banyak, maka harus melakukan
pengadaan melalui tender atau lelang; ---------------------------------40.63 Bahwa pengadaan perusahaan swasta tidak mesti dilakukan
melalui lelang; --------------------------------------------------------------40.64 Bahwa dalam aturannya, BUMN dapat melakukan penunjukan
langsung; --------------------------------------------------------------------41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Ir. Nandang Sutisna, yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut (vide bukti B18): -------------------------------------------------41.1

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Advokasi dan
Penyelesaian Sanggah di LKPP selama 5 (lima) tahun, dan
mempunyai

tugas

memberikan

advokasi

dalam

kelas

dan

bimbingan teknis dan konsultasi baik secara lisan, surat maupun
email; ------------------------------------------------------------------------41.2

Bahwa Tupoksi LKPP berdasarkan Perpres tentang LKPP, LKPP
dapat memberikan saran, pendapat dan advokasi; -------------------

41.3

Bahwa

Saksi

mengetahui

PT

Petrokimia

Gresik

meminta

permohonan konsultasi kepada LKPP. Setelah Kepala LKPP
menerima konsultasi secara lisan yang ditindaklanjuti dengan
konsultasi tertulis dari PT Petrokimia Gresik, saya mendapatkan
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disposisi dari Kepala LKPP untuk menindaklanjuti. Disposisi yang
saya terima dilampiri dengan surat permohonan konsultasi dari
PT PKG; ----------------------------------------------------------------------41.4

Bahwa Saksi pada tanggal 3 Desember 2014 menerima surat dan
beserta

lampiran

seperti

Surat

Keputusan

Direksi

terkait

Pengadaan, Invitation for Bid, Petunjuk Pelaksanaan, Keputusan
diskualifikasi dan pencabutan diskualifikasi dari PT PKG; ---------41.5

Bahwa Saksi mengetahui hal ini pertama sekali pada tanggal 14
Agustus 2014. Pada saat itu, saya kepada seksi di wilayah
Sulawesi, tetapi pada saat menjawab surat tidak terpaku pada
wilayah karena keterbatasan pegawai; ----------------------------------

41.6

Bahwa Saksi membuat draft jawaban surat terkait substansi
masalah 2 (dua) hal yaitu withholding tax dan TKDN. Saksi juga
melakukan diskusi terkait draft jawaban tersebut dengan Bapak
Deputi (Bapak Ikak) dan Direktur LKPP;--------------------------------

41.7

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, surat pertama yang
dikeluarkan LKPP yang ditandatangani oleh Direktur LKPP (Emin
A. Muhaimin) dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa “dalam
hal ditemukan kesalahan dalam evaluasi, maka Panitia lelang
harus memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak merugikan
peserta pelelangan”; --------------------------------------------------------

41.8

Bahwa LKPP juga mengirimkan surat ke-dua kepada PT PKG pada
tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani Direktur LKPP (
Fadil Arief) yang berbeda dengan surat yang pertama, tetapi isi
dari surat I dan surat II LKPP tersebut pada dasarnya sama saja,
surat kedua tersebut adalah memberikan penjelasan lebih lanjut,
lebih rinci atau lebih detail; -----------------------------------------------

41.9

Bahwa inti dari poin jawaban surat tersebut adalah Tata Cara
Pelelangan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan
PT Petrokimia Gresik mengacu pada Peraturan Direksi yang
mengatur pengadaan barang dan jasa di internal perusahaan.
Dalam hal ini ditemukan adanya kesalahan dalam proses
evaluasi, maka seharusnya Panitia Pengadaan memperbaiki
kesalahan tersebut agar tidak merugikan peserta pelelangan.
Apabila terbukti Panitia pengadaan telah melakukan kesalahan,
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dengan menggugurkan suatu penawaran dengan alasan yang
tidak substansial, maka keputusan tersebut harus diperbaiki; ---41.10 Bahwa Saksi berpendapat motif PT Petrokimia Gresik melakukan
konsultasi dengan pihak LKPP adalah untuk mendapatkan
keyakinan sebelum mengambil keputusan; ---------------------------41.11 Bahwa Saksi dalam membuat draft surat jawaban bekerja sendiri
tanpa tim, hanya berdiskusi dengan Deputi dan Direktur pada
saat itu; ----------------------------------------------------------------------41.12 Bahwa

peraturan

terkait

dengan

kewenangan

LKPP

untuk

memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak swasta ada
pada Pasal 3 huruf f Perpres 157/2014 tentang LKPP; --------------41.13 Bahwa SOP di LKPP untuk menerbitkan surat rekomendasi
melalui permohonan diajukan kepada Kepala LKPP, selanjutnya
diturunkan ke Deputi kemudian Direktur, selanjutnya akan
didisposikan ke unit di bawah. Pimpinan langsung di atas saya
adalah Kasubdit (tapi tidak ada), sehingga disposisi dari Direktur
langsung ke saya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sanggah
Wilayah II; -------------------------------------------------------------------41.14 Bahwa penyusunan jawaban/rekomendasi terhadap konsultasi PT
Petrokimia Gresik ini melalui diskusi antara saksi, Deputi dan
Direktur, dimana diskusi dilakukan untuk merumuskan jawaban
terhadap permasalahan yang sifatnya biasa. Untuk permasalahan
yang sifatnya luar biasa, maka diperlukan rapat panel. Rapat
panel di sini maksudnya untuk membahas masalah baru yang
belum pernah ditangani oleh LKPP. Rapat panel ini perlu
dilakukan oleh pimpinan LKPP karena rentan terjadi perbedaan
pendapat. Rapat panel dapat mengundang ahli dari luar LKPP,
sehingga

untuk

masalah

PT

PKG

ini

hanya

masalah

biasa/standar; --------------------------------------------------------------42. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan
Terlapor I PT Petrokimia Gresik, yang dihadiri oleh Nugroho Christijanto
selaku Direktur Utama, yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut (vide bukti B19): --------------------------------------------------
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42.1

Bahwa

Nugroho

Christijanto

sebagai

Direktur

Utama

PT

Petrokimia Gresik baru diangkat pada tanggal 13 Januari 2016
melalui hasil RUPS-LB; ---------------------------------------------------42.2

Bahwa PT Petrokimia Gresik adalah bukan perusahaan BUMN,
tetapi anak perusahaan BUMN sejak tahun 1997. PT Petrokimia
Gresik perusahaan yang bergerak pada industri pupuk yang
memiliki

3.200

karyawan,

yang

produknya

sebagian

besar

disalurkan di dalam negeri. Apabila ada lebih, maka akan
disalurkan ke luar negeri. Amoniak adalah salah satu bahan baku
untuk membuat pupuk; --------------------------------------------------42.3

Bahwa tender EPCC ini adalah proyek dalam rangka memperkuat
industri pupuk di Indonesia. Tujuan pendirian pabrik amoniak II
untuk menghemat dan memotong biaya transportasi, adapun
proyek tender ini sudah sampai dalam presentasi 31% dan ini
proyek ini masih dalam schedule; ----------------------------------------

42.4

Bahwa Direktur Utama PT Petrokimia Gresik tidak hapal persis
terkait tugas dan kewenangan Direktur Utama PT Petrokimia
Gresik, tetapi pada prinsipnya ketentuan proses pengadaan
barang dan jasa dikeluarkan oleh Direksi, sedangkan panitia
tender hanya mengusulkan peserta tender yang mana yang sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam dokumen tender
kepada Direksi;

42.5

Bahwa pada saat pengambilan keputusan pemenang tender
proyek Amonia Urea II, saya belum menjadi Dirut PT Petrokimia
Gresik; ------------------------------------------------------------------------

42.6

Bahwa mengenai perkara ini, saya mengetahui ada diskualifikasi
yang pertama dikarenakan tidak adanya withholding tax dan
TKDN. Esensinya adalah withholding tax sudah termasuk, maka
pemahaman kami saat itu, baik disebut maupun tidak disebut
secara spesifik, apabila sudah terlampir maka hal tersebut
memenuhi syarat; -----------------------------------------------------------

42.7

Bahwa hal pencabutan diskualifikasi, kami menilai beberapa hal
dikarenakan proyek ini sudah lama tertunda dan pasokan gas
bumi harus match dengan proyek ini, dan pada saat itu PT
Petrokimia Gresik sudah mendapatkan komitmen pasokan gas
bumi dan hal ini terkait validity dokumen penawaran. Apabila
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melebihi batas waktu, maka penawaran yang kami berikan tidak
valid, sehingga kami sebagai Direksi pada saat itu meminta
panitia tender untuk mencabut diskualifikasi; -----------------------42.8

Bahwa kajian hukum yang dilakukan tentang diskualifikasi,
apabila proses tender ini dilanjutkan dengan mengabaikan
peserta yang didiskualifikasi akan memberikan dampak hukum
yang merugikan PT Petrokimia Gresik;----------------------------------

42.9

Bahwa alasan pencabutan diskualifikasi kepada Konsorsium
Wuhuan

–

Adhi,

bukan

untuk

memenangkan

Konsorsium

Wuhuan – Adhi, tetapi Konsorsium Wuhuan – Adhi memenangkan
proyek tender ini melalui tahap kualifikasi, klarifikasi dan
negosiasi; --------------------------------------------------------------------42.10 Bahwa dasar hukum pencabutan diskualifikasi oleh Direksi
adalah hal ini adalah kewenangan yang diberikan kepada panitia,
untuk melaporkan pada direksi hasilnya, dasar hukumnya adalah
Direksi menilai hal ini adalah bukan substansi, sehingga agar
proses tender ini tetap berjalan, maka Direksi meminta panitia
untuk mencabut diskualifikasi tersebut; ------------------------------42.11 Bahwa kami mendapatkan hasil klarifikasi dan negosiasi ada 3
(tiga) konsorsium peserta tender yang boleh mengajukan proposal
komersialnya,

kemudian

kami

melanjutkan

proses

tender

tersebut, pada saat itu juga ada konfirmasi dari Konsorsium
Wuhuan – PT Adhi Karya bahwa mereka komitmen terhadap
withholding tax dan TKDN; ----------------------------------------------42.12 Bahwa harga penawaran para peserta tender adalah: ---------------42.12.1

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

dengan

nilai

USD 525.7 juta, setelah pencabutan diskualifikasi
Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

menurunkan

nilai

penawaran sebesar USD 2.5 juta;-------------------------42.12.2

Konsorsium PT Rekayasa Industri – Toyo dengan nilai
USD 537.5 juta;-----------------------------------------------

42.12.3

Konsorsium Tecnimont – PT Krakatau dengan nilai
USD 661 juta; --------------------------------------------------

42.13 Bahwa

PT

Petrokimia

Gresik melakukan

konsultasi

secara

informal dengan pihak LKPP terkait dokumen confidential tanggal
21 Oktober 2014, tetapi pada saat itu Dirtekbang masih dikepalai
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oleh Sdr. Purwanto, dan pada saat itu saya tidak spesifik
mengetahui terkait hal tersebut; ----------------------------------------42.14 Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Panitia tender terkait Benefit
to Indonesia yang kurang dari 35% itu adalah karena berdasarkan
hitungan dari teman-teman panitia, namun Konsorsium Wuhuan
– Adhi sudah menyampaikan komitmen untuk tidak kurang dari
35%; --------------------------------------------------------------------------42.15 Bahwa PT PKG juga melakukan kosultasi secara informal (tidak
menyebutkan secara spesifik

siapa yang terlibat) dengan pihak

KPPU dimana yang menerima adalah bagian Humas KPPU, tetapi
KPPU pada saat itu tidak bisa menyampaikan pendapat terkait
dalam hal diskualifikasi karena proses tender masih berlangsung;
42.16 Bahwa Konsorsium PT Rekayasa Industri – Toyo dan Konsorsium
Tecnimont

–

complain/protes

PT

Krakatau
kepada

PT

melakukan

memberikan

Petrokimia

Gresik

surat
terkait

diskualifikasi, hal surat protes tersebut sudah dibalas oleh pihak
PT Petrokimia Gresik, dan saya tidak mengetahui apakah jawaban
tersebut di tembuskan kepada Konsorsium Wuhuan – Adhi; ------42.17 Bahwa proyek tender yang paling besar yang ditangani PT PKG
adalah tender EPPC pada perkara a quo, sebelumnya hanya USD
200 juta dan tender pertama yang menggunakan TKDN; -----------43. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan
Terlapor II Wuhuan Engineering Co., Ltd. dengan panggilan ditujukan
kepada Chairman of Board, namun yang bersangkutan tidak hadir
memenuhi panggilan sidang dikarenakan masih berada di Cina (vide
bukti B20); ---------------------------------------------------------------------------44. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi
Terlapor III PT Adhi Karya (Persero), Tbk., yang dihadiri oleh Wisnu
Hartono yang memperoleh kuasa dari Direktur Utama, yang memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B21): ---------------44.1

Bahwa dalam pemeriksaan ini, Kriswodarmawan selaku Direktur
Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk. memberikan kuasa kepada
Wisnu Hartono sebagai Project Engineering Manager (PEM) Proyek
Amorea PT Adhi Karya, dengan Nomor Surat Kuasa : 014-10/003;
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44.2

Bahwa presentase kerjasama Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah
PT Adhi Karya 25% dan Wuhuan dengan presentase 75%; ----------

44.3

Bahwa setelah ada pencabutan diskualifikasi dilakukan reopening komersial proposal selanjutnya dilakukan negoisasi oleh
panitia tender dan pengumuman pemenang tender; -----------------

44.4

Bahwa

Panitia

Tender

memenangkan

kami

dikarenakan

Konsorsium Wuhuan – Adhi memasukkan harga penawaran
dengan nilai terendah dari peserta tender dan secara teknis kami
juga lolos; -------------------------------------------------------------------44.5

Bahwa untuk Konsorsium Wuhuan – Adhi yang menjadi lead
adalah Wuhuan dan untuk seluruh adminitrasi kami lakukan
berdua dan yang melakukan compile dokumen penawaran yang
terakhir adalah Wuhuan, kami juga memiliki kedekatan dari
vendor dan telah mempunyai hubungan sebelumnya sehingga
kami dapat memberikan harga yang besaing; -------------------------

44.6

Bahwa Konsorsium Wuhuan – Adhi dari awal berfikir seluruh
harga penawaran yang telah kami buat sudah termasuk dengan
withholding tax dan hal tersebut juga sudah umum, sedangkan
masalah format dokumen tersebut memang kesalahan kami; ------

44.7

Bahwa kami disalahkan dalam 2 (dua) hal yaitu

terkait

withholding tax dan TKDN, tetapi untuk hal tersebut harga kami
sudah termasuk di dalamnya harga withholding tax, sedangkan
untuk TKDN kami mengaransi minimal 35% untuk TKDN dan
tidak ada deviasi harga;---------------------------------------------------44.8

Bahwa terkait dengan perhitungan TKDN yang kurang dari 35%
hal itu dikarenakan adanya penurunan harga dari nilai tender
Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi,

sehingga

penurunan

harga

penawaran berdampak pada perhitungan TKDN, tetapi kami juga
menyatakan komitmen untuk memenuhi minimal 35% TKDN dari
nilai tender; -----------------------------------------------------------------44.9

Bahwa pada saat panitia tender ingin mengembalikan dokumen
penawaran

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

dikarenakan

ketidakcocokan di dalam TKDN dan kami telah memberikan
garansi terhadap hal tersebut dalam komersial dokumen, tetapi
kami tidak menerima dokumen tersebut, dan pada sore harinya
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kami membuat surat dan selanjutnya minta tolong kepada lawyer
untuk menanyakan kelanjutan akan hal tersebut; ------------------44.10 Bahwa setelah lawyer yang menangani tender ini, saya sudah
tidak ikut lagi proses selanjutnya, saya ikut lagi setelah re-opening
proposal komersial selanjutnya; -----------------------------------------44.11 Bahwa ketika kami mengirimkan surat peringatan, surat tersebut
tidak

diketahui

oleh

pesera

tender

lainnya,

tetapi

kami

menembuskan kepada KPPU tanggal 26 Juni 2014 dengan perihal
complain letter to PT PKG; ------------------------------------------------44.12 Bahwa pada hal 26 dokumen Agreement of Ammonia Urea II
Project, metodologi perhitungan tingkat kandungan lokal pada
point A, terkait semua jasa yang disediakan oleh perusahaan yang
didirikan di Indonesia (terlepas dari kepemilikan) akan dianggap
100% lokal. Ketentuan ini dilaksanakan oleh pihak Konsorsium
Wuhuan – Adhi di lapangan; ---------------------------------------------44.13 Bahwa pada metodologi perhitungan tingkat kandungan lokal
pada point B, semua peralatan dan material yang diproduksi oleh
atau disuplai melalui perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas dari kepemilikan) akan dianggap 100% lokal; -------------44.14 Bahwa pada metodologi perhitungan tingkat kandungan lokal
pada Point C, setiap pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh
perusahaan

yang

kepemilikannya)

didirikan

akan

di

dianggap

Indonesia
100%

lokal.

(terlepas
Ketentuan

dari
ini

dilaksanakan oleh pihak Konsorsium Wuhuan – Adhi dilapangan;
44.15 Bahwa pada metodologi perhitungan tingkat kandungan lokal
pada Point D, setiap pengeluaran lain yang dibayarkan kepada
penyedia jasa lokal akan dianggap 100% lokal. Ketentuan ini
dilaksanakan oleh pihak Konsorsium Wuhuan – Adhi di lapangan;
44.16 Bahwa TKDN tersebut tidak mandatory; -------------------------------44.17 Bahwa menurut Terlapor III bahwa pada saat re-opening dokumen
komersial dan negosiasi harga dihadiri oleh 3 (tiga) peserta tender
yaitu Konsorsium Wuhuan – Adhi, Konsorsium PT Rekayasa
Industri – Toyo dan Konsorsium Tecnimont – PT Krakatau dan
pada saat itu hanya Konsorsium Wuhuan – PT Adhi Karya yang
menurunkan harga penawaran sebesar USD 2.5 juta dengan
maksud ingin bersaing dengan peserta tender lainnya; --------------
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44.18 Bahwa Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak pernah melakukan
komunikasi atau email setelah dilakukan diskualifikasi, hal ini
kami serahkan seluruhnya dengan Kuasa Hukum kami; -----------44.19 Bahwa terdapat dokumen yang menunjukkan adanya komunikasi
dan pertemuan antara Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan
PT PKG, yaitu Surat tanggal 16 Juli 2014 dari Kuasa Hukum
Terlapor II dan III kepada Direktur Utama Terlapor I (Ref.
032SPS1402/VII) perihal tanggapan atas surat PT PKG tanggal 10
Juli

2014,

yang

mengundang

dan

meminta

konfirmasi

PT Petrokimia Gresik untuk rapat pada hari Rabu, 23 Juli 2014,
Pukul 11.00 WIB; ----------------------------------------------------------44.20 Bahwa investigator menyampaikan bahwa Konsorsium Wuhuan –
Adhi mengetahui penawaran peserta tender lain yang ditunjukkan
dengan

adanya

kata-kata

yang

menyatakan

“Klien

kami

merupakan penawar tender dengan potensi harga yang terendah”.
Hal ini ditunjukkan dalam Surat tanggal 2 Juli 2014 dari Kuasa
Hukum Terlapor II dan III kepada Dirut Terlapor I (Ref.
028SPS1402/VII) perihal surat peringatan dan Surat tanggal 16
Juli 2014 dari Kuasa Hukum Terlapor II dan III kepada Dirut
Terlapor I (Ref. 032SPS1402/VII) perihal tanggapan atas surat
PT PKG tanggal 10 Juli 2014; --------------------------------------------45. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat
Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari
Investigator maupun para Terlapor (vide bukti B22); ------------------------46. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Majelis Komisi
melaksanakan

Sidang

Majelis

Komisi

dengan

agenda

Penyerahan

Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para
Terlapor (vide bukti B23); ---------------------------------------------------------47. Menimbang

bahwa

Investigator

menyerahkan

Kesimpulan

Hasil

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide
bukti I.5): ----------------------------------------------------------------------------47.1

Identitas Para Terlapor dalam perkara a quo adalah sebagai
berikut; -----------------------------------------------------------------------
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47.1.1

PT Petrokimia Gresik, yang beralamat kantor di Jalan
Jend. A. Yani, Gresik – Jawa Timur 61119;

Fax: (031 –

3981722); ----------------------------------------------------------47.1.2

Wuhuan Engineering Co. Ltd merupakan perusahaan yang
menjalankan

kegiatan

usahanya

berdasarkan

hukum

Negara Republik China dan berkantor di 1019, Minzu
Road, Wuhan, China (Kantor Perwakilan di Unit 5E, Bakrie
Tower, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
12960). Wuhuan Engineering Co. Ltd bertindak sebagai
Leader of the Consortium atau Ketua Konsorsium dalam
Konsorsium Wuhuan – Adhi yang dibentuk pada tanggal
26 Februari 2014 dengan memiliki kontribusi dalam
konsorsium sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dalam
mengikuti Tender Proyek Ammonia – Urea II PT Petrokimia
Gresik

dengan

anggota

konsorsium

adalah:

(vide,

Consortium Agreement No. A-7/411/001/03-2013); -------47.1.3

PT Adhi Karya (Persero), Tbk merupakan perusahaan yang
didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor di Jl.
Raya Pasar Minggu KM 18, Jakarta 12510. PT Adhi Karya
(Persero) bertindak sebagai Member of the Consortium atau
Anggota Konsorsium dalam Konsorsium Wuhuan – Adhi
yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 2014 dengan
memiliki kontribusi dalam konsorsium sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dalam mengikuti Tender Proyek
Ammonia – Urea II PT Petrokimia Gresik dengan anggota
konsorsium adalah: (vide, Consortium Agreement No. A7/411/001/03-2013); --------------------------------------------

47.2 Obyek

Perkara

adalah

Tender

Engineering,

Procurement,

Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek AmmoniaUrea II di PT Petrokimia Gresik; -----------------------------------------Proyek

Engineering,

Procurement,

Construction

and

Commissioning Work (EPCC) for Ammonia-Urea II Plant
Ruang

Engineering,

Procurement,

Lingkup

Commissioning (EPCC) for Ammonia-Urea II Plant Project
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Pekerjaan

with a capacity of 2,000 Ammonia metric tons per day;
1,725 Urea metric tons per day; Utilities and Offsite
Facilities included but not limited to steam (2x150 ton per
hour) and power generation (25 MW net coal based power
plant), cooling water system, waste water treatment,
Nitrogen gas generator unit, product storage & conveyor
system, buildings and any other off-sites required for
normal operation of the plants

47.3 Dugaan Pelanggaran adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun
1999,yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan
pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat”. Selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan bahwa “Tender
adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu
pekerjaan

untuk

mengadakan

barang-barang,

atau

untuk

menyediakan jasa”; --------------------------------------------------------Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22
tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:
47.3.1

persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang
terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa pesaingnya; --------------------------------------------

47.3.2

persekongkolan

vertikal

yaitu

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; -----------------------------47.3.3

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal
adalah

persekongkolan

antara

panitia

tender

atau

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa; ---------------------47.4 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 2 Tahun 2010, dirinci unsur – unsur ketentuan
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Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan
sebagai berikut; ------------------------------------------------------------47.4.1

Unsur Pelaku Usaha; --------------------------------------------Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku
usaha

adalah

usaha

“Pelaku

adalah

setiap

orang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama

melalui

perjanjian,

menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” -----------47.4.2

Unsur Bersekongkol; ---------------------------------------------Bersekongkol adalah: ”Kerjasama yang dilakukan oleh
pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun
dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan
peserta tender tertentu”.-----------------------------------------Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: --------------47.4.2.1

Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------

47.4.2.2

Secara

terang-terangan

melakukan

tindakan

maupun

diam-diam

penyesuaian

dokumen

dengan peserta lainnya; ----------------------------47.4.2.3

Membandingkan

dokumen

tender

sebelum

penyerahan;
47.4.2.4

Menciptakan persaingan semu; --------------------

47.4.2.5

Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; --------------------------------------

47.4.2.6

Tidak

menolak

meskipun

melakukan

mengetahui

suatu

atau

tindakan

sepatutnya

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan
peserta tender tertentu; ----------------------------47.4.2.7

Pemberian

kesempatan

eksklusif

oleh

penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung

maupun

tidak

langsung

kepada

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan
cara melawan hukum; -------------------------------
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Unsur Pihak Lain; ------------------------------------------------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; -------

47.4.4

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
tender

secara

bersekongkol

yang

bertujuan

untuk

menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu
dengan berbagai cara”; -----------------------------------------------------47.4.5

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------Persaingan

usaha

tidak

sehat

adalah:

“persaingan

antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan/atau

pemasaran

barang

dan/atau

jasa

yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha”; ------------------------47.5 Analisis

Pembuktian

dan

Pemenuhan

Unsur

Pasal

akan

dijelaskan pada butir 47.6 sampai dengan butir 47.10 sebagai
berikut; ----------------------------------------------------------------------47.6 Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------------------47.6.1

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran
ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait
tender tersebut adalah Korsorsium Wuhuan – Adhi,
merupakan konsorsium perusahaan yang dibuat oleh 2
(dua) perusahaan, yaitu Wuhuan Engineering Co. Ltd dan
PT Adhi Karya, Tbk: -----------------------------------------------

47.6.2

Wuhuan Engineering Co. Ltd merupakan badan usaha
yang didirikan dan berkedudukan di Negara Republik
Rakyat China dengan mendapatkan Ijin Perwakilan Badan
Usaha

Jasa

Konstruksi

IK.01.01.06/EC/KTR/2011

yang

Asing
diterbitkan

Nomor:
oleh

Kementrian Pekerjaan Umum tertanggal 28 Desember
2011 untuk jenis usaha kontraktor; ---------------------------
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Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5, UU No. 5 Tahun 1999,
penjelasan pelaku usaha telah didefinisikan secara tegas
dan jelas, sebagai berikut “Pelaku usaha adalah setiap
orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan

berkedudukan

atau

melakukan

kegiatan

dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun

bersama-sama

melalui

perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi;

-------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat dimaknai
Wuhuan Engineering Co. Ltd merupakan pelaku usaha
yang dikatagorikan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, hal
tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan usaha dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia yaitu dengan
cara turut menjadi perserta tender dengan melakukan
konsorsium dengan PT Adhi Karya, Tbk dalam tender
perkara A Quo. (vide, Consortium Agreement No. A7/411/001/03-2013 jo. Akta Nomor: 25 tanggal 29 Maret
2014 yang dibuat oleh Notaris Siti Holilah Jayadi, SH,
MKn di Jakarta; ---------------------------------------------------47.6.3

PT Adhi Karya, Tbk, merupakan

badan usaha yang

didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor:

1 tanggal 1

Juni 1974 yang dibuat oleh Notaris Kartini Mulyadi, SH di
Jakarta yang telah diubah dengan Akta Notaris Nomor: 2
tanggal 3 Desember 1974 yang dibuat oleh Notaris Kartini
Mulyadi, SH di Jakarta Notaris Kartini Mulyadi, SH di
Jakarta serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor:

Y.A.5/5/13

tanggal

17

Januari

1975

dan

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor: 85 tanggal 24 Oktober 1975, Tambahan Nomor:
600. Ruang lingkup bidang usaha PT Adhi Karya, Tbk
meliputi (a) Kontruksi; (b) Konsultasi manajemen dan
rekayasa

industri

(Engineering

Procurement

and

Construction); (c) Perdagangan umum, jasa pengadaan
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barang, industri pabrikasi, jasa dalam bidang teknologi
informasi, real estate dan agro industri; ----------------------Saat ini kegiatan utama PT Adhi Karya, Tbk dalam bidang
konstruksi, EPC, real estate dan jasa pengadaan barang
dimana telah dimulai kegiatan usaha komersialnya pada
tahun 1960 (vide, Laporan Keuangan PT Adhi Karya, Tbk
Tahun 2013); ------------------------------------------------------Dalam

prakteknya

pada

tanggal

26

Wuhuan Engineering Co. Ltd dan

Februari

2014,

PT Adhi Karya, Tbk

membentuk konsorsium bernama Konsorsium Wuhuan –
Adhi dengan tujuan untuk mengikuti Tender Proyek
Ammonia – Urea II PT Petrokimia Gresik dimana Wuhuan
Engineering

Co.

Ltd

bertindak

sebagai

pemimpin

konsorsium dengan kontribusi sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan PT Adhi Karya, Tbk bertindak sebagai
anggota konsorsium dengan kontribusi sebesar 25% (dua
puluh lima persen) (vide, Consortium Agreement No. A7/411/001/03-2013 jo. Akta Nomor: 25 tanggal 29 Maret
2014 yang dibuat oleh Notaris Siti Holilah Jayadi, SH,
MKn di Jakarta; ---------------------------------------------------47.6.4

Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat
disimpulkan unsur pelaku usaha telah “terpenuhi”; --------

47.7 Unsur Bersekongkol; ------------------------------------------------------47.7.1

Berdasarkan

Pedoman

Persekongkolan
pengertian

Dalam

Pasal

22

Tender

“bersekongkol”

Tentang

Larangan

diuraikan

mengenai

yaitu

“Kerjasama

yang

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas
inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu“ ------------------------47.7.2

Bahwa persekongkolan yang terjadi dalam perkara a quo
merupakan persekongkolan vertikal, yang dilakukan oleh
PT Petrokimia Gresik dan Konsorsium Wuhuan – Adhi,
dengan cara-cara sebagaimana dijelaskan pada butir
47.7.3 sampai dengan butir 47.7.7 berikut: ------------------

47.7.3

Komunikasi

Konsorsium

Wuhuan

-

Adhi

dengan

PT Petrokimia Gresik Tidak Transparan; -------------------------halaman 71 dari 349
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Bahwa berdasarkan bukti dokumen, panitia telah
melakukan

pembukaan

penawaran

terhadap

ketiga peserta tender a quo, dengan hasil bahwa
konsorsium

Wuhuan-Adhi

tidak

memenuhi

persyaratan sehingga dilakukan diskualifikasi
(Vide, Dokumen Commercial Proposal Opening
Official Report No. 244/LI.02.02/28/BA/2014 dan
Surat

pencabutan

diskualifikasi

Nomor

6091/LI.02.02/28/DR/2014; ------------------------47.7.3.2

Berdasarkan fakta pemeriksaan dan bukti surat
disqualification diketahui Konsorsium Wuhuan –
Adhi telah digugurkan pada tahap pemasukan
proposal komersil Proyek Amoniak-Urea II yang
diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014
dengan keterangan tidak mencantumkan nilai
withholding tax dan persentase atas Benefit to
Indonesia hanya 28% sehingga kurang dari 35%
sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan
IFB poin 2.14 tentang Benefit to Indonesia (Vide,
Disqualification

No.3327/LI.02.02/28/DR/2014

dan Dokumen Invitation for Bid for Engineering,
Procurement,

Consruction,

and

Commissioning

Work of Ammonia-Urea II Project; --------------------------47.7.3.3

Bahwa bukti diskualifikasi juga dikuatkan dengan
adanya pengakuan dari Terlapor III, Sdr. Wisnu
Hartono

berdasarkan

BAP

pada

tanggal

18

Januari 2016, sebagai berikut; ----------------------12

13

Pertanyaan
Majelis
Komisi
Jawaban
Pertanyaan
Majelis
Komisi

Mengapa Konsorsium Wuhuan – Adhi itu
didiskualifikasi?
Pada waktu itu yang dipermasalahkan adalah
TKDN dan withholding tax.
Pada saat pembuatan dokumen tender, panitia
sudah membuat format dari dokumen tender,
mengapa Konsorsium Wuhuan – PT Adhi ini
melakukan hal yang berbeda?
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22

23

Pertanyaan
Investigator

Jawaban
Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Kami berfikir seluruh penawaran harga yang
kami buat itu sudah termasuk didalamnya
withholding tax dan hal itu juga sudah umum.
Sedangkan masalah format dokumen itu
memang kesalahan kami. Memang pada saat
sebelum
pembukaan
Ketua
Panitia
menanyakan apakah harga sudah termasuk
didalamnya withholding tax, kami juga sudah
menyampaikan bahwa harga penawaran
sudah termasuk withholding tax.
Didalam korespodensi dengan panitia tender
itu
wuhuan
tidak
mencapai
minimal
perhitungan 35% tetapi hanya 28% apakah itu
benar?
Iya benar.
Apakah statement Konsorsium Wuhuan – Adhi
yang akan memenuhi TKDN 35% tersebut,
apakah ada dalam format panitia atau
merupaka inisitif dari Konsorsium Wuhuan –
Adhi?
Dalam form TKDN dari Panitia tidak ada
statement tersebut, kami yang mencantumkan
statement tersebut dibawah rincian TKDN
dimana kami berkomitmen untuk memenuhi
TKDN minimum dari 35% dari nilai tender.
Bahwa

berdasarkan

keterangan

terlapor

III

mengakui kesalahannya karena tidak mengikuti
format dokumen yang diberikan oleh Panitia.
Terlapor III juga mengakui persentase benefit to
Indonesia pada dokumen penawarannya setelah
dihitung oleh panitia hanya 28% sehingga tidak
memenuhi persyaratan; -------------------------------47.7.3.4

Bahwa bentuk protes lisan yang dilakukan pada
tanggal 26 Juni 2014 pada saat pembukaan
dokumen komersil berbeda dengan bentuk protes
tulisan yang dibuat oleh kuasa hukum dari
konsorsium wuhuan-adhi. Protes lisan disaksikan
dan diketahui oleh peserta tender, sementara
protes tulisan tidak diketahui oleh peserta tender
lain;
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Bahwa

bukti

adanya

protes

secara

lisan

dikuatkan dengan adanya keterangan dari saksi
Mochamd Fathoni, Project Manager PT Rekayasa
Industri yang telah diperiksan dalam BAP pada
tanggal 7 Desember 2015, sebagai berikut: -------15. Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Lalu ketika menemukan ada perbedaan atau
kejanggalan dalam dokumen wuhuan –adi
siapa yang menemukan?
Panitia yang menemukan dan mencatat
temuan terkait withholding tax dan benefit to
indonesia. Panitia tender melakukan sidang
dan memutuskan untuk tidak melanjutkan
wuhuan –adi.
Reaksi wuhuan-adi protes karena tidak
dilanjutkan proses dukumennya, namun
panitia tetap pada pendiriannya.
Bahwa
Panitia

berdasarkan keterangan
tender

melanjutkan

memutuskan
wuhuan-adhi

saksi diatas
untuk
pada

tidak
tahap

selanjutnya; ---------------------------------------------47.7.3.6

Bahwa bukti adanya protes juga didapat dari
adanya keterangan Ketua Panitia, Ir. Ashari
berdasarkan

keterangan

BAP

tanggal

12

november 2015, sebagai berikut: --------------------47.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Surat protes yang disampaikan oleh WuhuanAdhi itu disampaikan kepada panitia atau
direksi?
Tanggal 2 juli 2014, kepada Direktur Utama.
Tanggal 8 juli 2014, kepada Keua Tender.
Tenbusannya kepada Direktur Utama dan
Direktur Operasi. Yang menjawab adalah
Direktur Teknik dan Pengembangan.
Tanggal 10 Juli 2014, cc nya kepada Direktur
Utama dan Direktur Operasi.
Surat tanggapan tanggal 10 juli 2014,
dijawab
oleh
Direktur
Teknik
dan
Pengembangan.
Bahwa berdasarkan keterangan panitia, protes
juga diberikan dalam bentuk komunikasi tertulis
yang ditujukan kepada ketua tender dan direksi;
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Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Konsorsium
Wuhuan – Adhi melakukan protes secara tertulis
pertama kali dilakukan melalui Complain Letter
pada tanggal 26 Juni 2014 yang ditunjukan pada
Direktur

Utama

PT

Petrokimia

Gresik

dan

ditembuskan kepada Tender Team Committe dan
KPPU;
47.7.3.8

Bahwa

bukti

dilakukan

komunikasi

tidak

berulangkali

hanya

sekali

sehingga

mengatagorikannya
korespondensi.

secara
tim

melainkan
Investigator

sebagai

Berdasarkan

tertulis

bentuk
bukti

surat,

Konsorsium Wuhuan – Adhi mengirimkan 2 kali
surat peringatan kepada PT Pertokimia Gresik
(vide, Surat Peringatan Pertama 028SPS14 02/VII
dan Surat Peringatan Kedua 132MS14 02/VII dari
Ignatius Law Office); -----------------------------------47.7.3.9

Bahwa

adanya

komunikasi

tertulis

yang

dilakukan oleh konsorsium Wuhuan-Adhi kepada
panitia dan direksi PT Petrokimia Gresik tidak
pernah diketahui oleh peserta tender lainnya
dibuktikan dengan adanya keterangan saksi
Mochamd Fathoni, Project Manager PT Rekayasa
Industri

berdasarkan

BAP

pada

tanggal

7

Desember 2015, sebagai berikut:--------------------94.

Pertanyaan
Apakah saksi mengetahui bahwa konsorsium
Terlapor II & Wuhuan –Adhi melayangkan surat protes
III
kepada panitia tender? Dan ada 2 (dua)
Somasi dan pada saat itu kami mendapat
somasi dari panitia tender?
Jawaban
Tidak pernah.
Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi diatas
PT Rekayasa Industri tidak mengetahui adanya
surat

protes

dikirimkan

dan

2

konsorsium
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kuasa

hukumnya

kepada

Panitia

dan

PT Petrokimia Gresik;----------------------------------47.7.3.10 Bahwa bukti tidak transparan juga dikuatkan
berdasarkan keterangan saksi Qomaruzzaman
selaku

Direktur

PT

Rekayasa

Industri

berdasarkan BAP pada tanggal 20 Oktober 2015,
sebagai berikut : (Bisa dimasukin untuk tindakan
ekslusif; -------------------------------------------------26.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

27.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Apakah anda pernah mengirim surat pada panitia
tender?
Dibulan sepetember kami pernah menulis surat
pada pihak panitia tender dan tidak ditanggapi.
Apakah dalam jangka waktu dari tanggal 26 Juni
2014 pembukaan komersial I sampai dengan
tanggal 4 November 2014 saudara menerima email
atau surat dari PT Petrokimia Gresik terkait
penundaan tender ?
Tidak ada.
Bahwa

berdasarkan

bukti

keterangan

saksi

diatas, saksi tidak menerima informasi apa pun
dari pihak PT Petrokimia Gresik dan bahkan saksi
pernah mengirimkan surat pada bulan september
namun tidak ditanggapi oleh PT Petrokimia
Gresik; ----------------------------------------------------47.7.3.11 Bahwa keterangan yang sama juga disampaikan
oleh peserta tender lain, yaitu saksi Wisnu
Prastomo

selaku

Manager

Bisnis

Unit

PT

Krakatau Engineering berdasarkan BAP pada
tanggal 13 Oktober 2015, sebagai berikut: --------33.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Mengenai walk out yang Saudara lakukan
pada saat pembukaan dokumen komersial
kedua.
Berapa
lama
waktu
antara
pembukaan dokumen komersial pertama
dengan yang kedua?
Sekitar 5 bulan. Selama 5 bulan tersebut
tidak ada komunikasi antara panitia tender
dengan bidder.
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62.

Pertanyaan
Terlapor I

Jawaban

70.

Pertanyaan
Terlapor I
Jawaban

77.

Pertanyaan
Terlapor I

Jawaban

Tadi Saudara Saksi sampaikan bahwa
seolah-olah undangan untuk tanggal 10
November 2014 tersebut agendanya tidak
jelas?
Agendanya tidak jelas karena pada tanggal
26 Juni 2014 sudah ada agenda pembukaan
dokumen penawaran, namun ada undangan
lagi dengan agenda pembukaan dokumen
penawaran (kedua) pada tanggal 10
November 2014. Padahal acara dokumen
penawaran
sudah
dilaksanakan
pada
tanggal 26 Juni 2014. Kami tidak tahu
dokumen apa lagi yang akan dibuka pada
agenda tanggal 10 November 2014 tersebut.
Apa yang Saudara ketahui mengenai
pembukaan dokumen penawaran kedua
pada tanggal 10 November 2014?
Pada saat pembukaan dokumen penawaran
(pertama) pada tanggal 26 Juni 2014, harga
penawarannya berbeda dengan dokumen
penawaran harga yang kedua (10 November
2014). Pada berita acara pembukaan
dokumen
penawaran
pertama,
harga
penawaran konsorsium Wuhuan-Adhi kosong
(tidak ada) karena tidak comply terhadap 2
requirement terkait withholding tax dan
benefit to Indonesia.
Apakah
Saudara
mengetahui
adanya
permohonan dari Konsorsium Wuhuan-Adhi
untuk
mengklarifikasi
hal-hal
yang
didiskualifikasi?
Saya tidak tahu karena kami tidak
diberitahu.
Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi
diatas sangatlah jelas, komunikasi dalam bentuk
korespondensi yang dilakukan oleh konsorsium
Wuhuan-Adhi dan PT Petrokimia Gresik dalam
periode waktu 26 Juni 2015 s.d 4 November tidak
diketahui oleh peserta tender lainnya. Oleh
karenanya

komunikasi

tersebut

dapat

dikatagorikan sebagai komunikasi diam-diam.
Saksi tidak mengetahui dan bahkan bingung
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dengan adanya agenda pembukaan dokumen
ulang pada tanggal 10 November 2014; ------------47.7.3.12 Bahwa

adanya

bukti

komunikasi

antara

konsorsium Wuhuan-Adhi dan PT Petrokimia
Gresik juga diperkuat dengan adanya pengakuan
dari Terlapor III. berdasarkan bukti BAP Terlapor
III pada tanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut;
35.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Apakah ketika anda mengirimkan surat
peringatan, apakah surat tersebut diketahui
oleh peserta tender yang lainnya?
Tidak. Tetapi kami tembuskan kepada KPPU
surat pertama pada tanggal 26 Juni 2014
dengan perihal complain letter to PT PKG.
Bahwa berdasarkan pengakuan terlapor III diatas,
terbukti pihak terlapor III tidak memberitahukan
(tembusan)

surat

peringatan

kepada

peserta

tender lainnya; ------------------------------------------47.7.3.13 Bahwa panitia memiliki pengetahuan mengenai
prinsip keterbukaan dan tidak adanya kolusi,
berdasarkan keterangan Saksi, Ketua Panitia,
Sdr. Satrio Nugroho berdasarkan BAP tanggal 12
November 2015, sebagai berikut: --------------------22.
45.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

45.

Pertanyaan
Terlapor 2
Jawaban

Pada Pasal 10 Angka 1 dalam sanggahan,
tolong jelaskan?
Transparan yang dimaksud ialah tidak ada
hal-hal yang kami sembunyikan semua
peserta menerima informasi dan para peserta
memiliki hak yang sama.
Apakah prinsip-prinsip keterbukaan dan tidak
ada kolusi ada dituangkan dalam IFB?
Ada di Halaman 1/7, Poin 1.13 terkait dengan
perlakuan sama dan transparansi.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas,
panitia mengetahui adanya aturan mengenai
transparansi dan perlakuan yang sama. Namun
pada

faktanya

diimplementasikan

hal
dengan

tersebut
baik

dan

tidak
benar,

adanya fakta komunikasi tertulis yang tidak
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diketahui oleh peserta tender lainnya merupakan
bukti tidak adanya transparansi yang dilakukan
oleh panitia; ---------------------------------------------47.7.3.14 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum, Sdr.
Nindyo berdasarkan BAP tanggal 17 Desember
2015, sebagai berikut: ---------------------------------37.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Terkait transparansi, apakah protes yang
dilakukan oleh salah satu peserta tender
harus diketahui oleh peserta tender yang lain
atau dapat dilakukan secara diam-diam?
Protes tersebut hanya diketahui oleh peserta
tender dengan panitia tender. Bagaimana
menurut Ahli? Kami berikan ilustrasi ada satu
peserta yang tidak memenuhi persyartan,
peserta itu melakukan protes secara lisan dan
tidak diterima oleh Panitia tender, selanjutnya
peserta tender tersebut melakukan protes
secara tertulis dan hal tersebut tidak diketahui
oleh peserta lainnya, ini yang saya maksud
protes diam-diam.
Protes itu boleh ditanggapi atau tidak oleh
panitia tender. Jika protes tersebut ditanggapi
dan tidak diketahui oleh peserta tender lain.
Jika protes dilakukan secara sembunyisembunyi dalam unsur persekongkolan, itu
dapat menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat.
Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas panitia
memiliki hak untuk menanggapi atau tidak
menanggapi protes. Protes yang ditanggapi harus
diketahui oleh seluruh peserta tender, jika protes
dilakukan

secara

sembunyi-sembunyi

(diam-

diam) / tidak diketahui peserta tender lainnya
maka dapat menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat; ----------------------------------------------47.7.3.15 Bahwa

tindakan

para

terlapor

melakukan

komunikasi secara diam-diam (tidak transparan)
tidak sesuai dengan aturan sebagaimana prinsip
umum yang tertuang dalam Surat Keputusan
Direksi

PT

Petrokimia
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0306/TU.04.02/30/SK/2011
Pelaksanaan

Pengadaan

(Ketentuan

Barang/Jasa

PT

Petrokimia Gresik. Dalam Prinsip Umum, dimana
pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

harus

dilakukan secara efisien, kompetitif, transparan,
adil dan wajar serta akuntabel sebagaimana
tertuang dalam Pasal 2 huruf (c) dan (d) Surat
Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor:
0306/TU.04.02/30/SK/2011, sebagai berikut:
c.

“Kompetitif
Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi
persyaratan
dan
dilakukan
melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi
syarat/kriteria
tertentu
berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan
transparan

d.

Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaa barang/jasa termasuk syarat
teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi
peserta
penyedia
barang/jasa
yang
berminat”

47.7.3.16 Bahwa

berdasarkan

bukti

dokumen

diatas,

panitia dan PT Petrokimia Gresik mengetahui
adanya prinsip keterbukaan dan perlakukan yang
sama kepada seluruh peserta tender. Sehingga
tindakan

para

terlapor

dengan

melakukan

komunikasi secara diam-diam merupakan bukti
adanya

komunikasi

yang

disengaja

yang

dilakukan oleh para Terlapor dalam rangka
memfasilitasi

konsorsium

Wuhuan-Adhi

agar

dapat melanjutkan tender perkara a quo dan
menjadi pemenang; ------------------------------------47.7.4

Terjadinya Proses Negosiasi antara PT Petrokimia dan
Konsorsium Wuhuan-Adhi; -----------------------------------------
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47.7.4.1

Bahwa

berdasarkan

bukti

surat

dan/atau

dokumen terbukti adanya korespondensi yang
dilakukan oleh Konsorsium Wuhuan – Adhi dan
PT Petrokimia Gresik, sebagai berikut: -------------Tanggal

Perihal

Pihak yang
Terkait
• Wuhuan
EngineeringPT Adhi
Karya

26 Juni
2014

Complain
Letter
Konsorsium
Wuhuan-Adhi

2 Juli
2014

Surat
Peringatan
Pertama

•

Ignatius
Andy Law
Office
(Konsorsium
Wuhuan –
Adhi)

8 Juli
2014

Surat
Peringatan
Kedua

•

Ignatius
Andy Law
Office
(Konsorsium
Wuhuan –
Adhi)

10 Juli
2014

Jawaban
terhadap

•

Dir. Tekbang
PT Petro

Keterangan
Tidak ditembuskan kepada peserta
tender
lainnya
(tidak
ada
transparansi)

Surat ditujukan kepada Dirut PT
Petrokimia Gresik dan ditembuskan
pada Ketau Panitia dan Klien.
Substansi surat antara lain :
“Panitia tender secara sewenangwenang dan tidak lazim padahal
padahal klien kami merupakan
penawar tender dengan potensi
harga yang terendah” dan “Agar
panitia
tender
segera
menarik
kembali
atau
mencabut
keputusannya”
Tidak ditembuskan kepada peserta
tender
lainnya
(tidak
ada
transparansi)
Surat ditujukan kepada Ketau
Panitia dan ditembuskan pada Dir.
Produksi, Dirut PT Petrokimia
Gresik pada, Tim Panitia Tender dan
Klien.
Substansi surat antara lain : (i)
penarikan kembali atau pencabutan
keputusan
panitia
tender
(ii)
pelaksanaan lebih lanjut proses
tender
PT Petrokimia Gresik diberikan
waktu hingga tanggal 11 Juli 2014
pukul 16.00 WIB untuk memberikan
konfirmasi
guna
memenuhi
permintaan Konsorsium Wuhuan –
Adhi dan apabila tidak dilakukan
maka akan dilakukan tindakan
hukum.
Tidak ditembuskan kepada peserta
tender
lainnya
(tidak
ada
transparansi)
Substansi surat antara lain :
Rangkaian peraturan pelaksanaan
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Tanggal

Perihal

Pihak yang
Terkait
Kimia Gresik

Surat
Keberatan

16 Juli
2014

Tanggapan
Atas Surat PT
Petrokimia
Gresik

•

Ignatius
Andy Law
Office
(Konsorsium
Wuhuan –
Adhi)

Keterangan
pengadaan barang/jasa, termasuk
pengadan Amonia-Urea II, telah
diatur dalam Inviation For Bid (FIB),
yang merupakan peraturan yang
wajib dipatuhi oleh peserta tender.
Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
mengisi kolom withholding tax dan
tidak memenuhi persentase Benefit
to Indonesia sebesar 35% sehingga
kami
nyatakan
Saudara tidak
memenuhi ketentuan IFB. Kami
(Panitia) sampaikan bahwa kami
tidak
dapat
mempertimbangkan
keberatan
yang
saudara
(Konsorsium
Wuhuan
–
Adhi)
ajukan.
Tidak ditembuskan kepada peserta
tender
lainnya
(tidak
ada
transparansi)
Surat
ditujukan
kepada
PT
Petrokimia Gresik U.p. Dirut dan
ditembuskan pada Dir. Tekbang,
Ketau Panitia, Panitia Tender dan
Klien.
Substansi surat antara lain : harga
yang diajukan Konsorsium Wuhuan
– Adhi sudah termasuk withholding
tax seperti yang dipersyaratkan
dalam IFB, Konsorsium Wuhuan –
Adhi
telah
berkomitmen
dan
memberikan
pernyataan
dalam
dokumen benefits to Indonesia
(TKDN) untuk melaksanakan dan
patuh kepada angka persentase
yang tercantum sesuai dengan
persyaratan tersebut.
Sesungguhnya harga Klien kami
berpotensi sebagai harga terendah.
Meminta PT Petrokimia Gresik (i)
menarik kembali atau mencabut
keputusan
panitia
tender
(ii)
melaksanakan lebih lanjut proses
tender.
Selain itu, dalam suratnya juga
Ignatius
Andy
Law
Office
mengundang PT Petrokimia Gresik
untuk rapat di Kantor pada hari
Rabu, tanggal 23 Juli 2014 pukul
11.00 WIB.
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Tanggal

Perihal

Pihak yang
Terkait

Keterangan

Tidak ditembuskan kepada peserta
tender
lainnya
(tidak
ada
transparansi)
4
Pencabutan
Surat ditujukan kepada Presdir
• Ketua Paniti
November Diskualifikasi
Wuhuan Engineering Co., Dirut PT
Tender
Adhi Karya (Persero) Tbk , dan
2014
ditembuskan pada Direksi Petro
Gresik, Konsorsium PT Rekayasa
Industri-Toyo
Engineering,
Konsorsium Tecnimont- Krakatau
Engineering.
Substansi surat antara lain:
Berdasarkan evaluasi lebih lanjut
mencabut Keputusan Diskualifikasi
terhadap Konsorsium Wuhuan-Adhi
Karya
Konsorsium Wuhuan-Adhi Karya
tetap dapat berpartisipasi pada
tahap klarifikasi dan negosiasi
Proposal Komersial.
Tabel korespondensi komunikasi PT Petrokimia Gresik dan Konsorsium WuhuanAdhi

47.7.4.2

Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat bukti
adanya kerjasama mulai terlihat dari adanya
surat balasan PT Petrokimia Gresik kepada
Konsorsium

Wuhuan-Adhi,

sehingga

menjadi

suatu korespondensi dan menjadi komunikasi
dua arah yang dilakukan secara diam-diam
(Tidak Diketahui Peserta Tender Lain), dilakukan
pada periode 26 Juni s.d 4 November 2014; ------47.7.4.3

Bahwa

berdasarkan

diskualifikasi

yang

surat

pencabutan

dikeluarkan

oleh

PT

Petrokimia Gresik, panitia tidak menyatakan
adanya pertimbangan dicabutnya diskualifikasi
konsorsium
kekeliruan

wuhuan-adhi
panitia

dalam

karena

adanya

proses

evaluasi

pemasukan proposal komersil pada tanggal 26
Juni 2015;
47.7.4.4

Bahwa dalam surat pencabutan diskualifikasi,
panitia

mencabut

diskualifikasi

konsorsium

wuhuan-adhi karena telah dilakukannya evaluasi
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lebih lanjut. Evaluasi lebih lanjut yang dimaksud
tidak dapat dijelaskan oleh panitia. Evaluasi lebih
lanjut juga tidak terbuka pada peserta tender
lainnya. Tidak adanya penjelasan evaluasi lebih
lanjut menjadi bukti bahwa Terlapor I melakukan
evaluasi secara tertutup tanpa adanya aturan
yang

dapat

dijadikan

Pencabutan

dasar.

(vide,

diskualifikasi

Surat
Nomor

6091/LI.02.02/28/DR/2014); -----------------------47.7.4.5

Bahwa berdasarkan bukti surat, konsorsium
wuhuan-adhi
lebih

pernah

jauh,

yaitu

melakukan

dengan

komunikasi

mengundang

PT

Petrokimia Gresik untuk melakukan pertemuan
pada kantor hukum Ignatius Andy Law Office
pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 pukul 11.00
WIB (Vide, Surat Tanggapan Atas Surat PT
Petrokimia Gresik Tanggal 10 Juli 2014;-----------47.7.4.6

Bahwa

berdasarkan

korespondensi

bukti

diatas,

pada

terbukti

tabel

konsorsium

Wuhuan-Adhi tidak hanya melakukan protes
terkait

pertanyaan

konsorsium
meminta

dasar

Wuhuan-Adhi,

kepada

digugurkannya

tetapi

juga

dan

direksi

panitia

telah
PT

Petrokimia Gresik untuk melakukan pencabutan
diskualifikasi

dan

meminta

untuk

terus

melanjutkan proses tender merupakan bukti awal
terjadinya negosiasi; -----------------------------------47.7.4.7

Bahwa bukti negosiasi semakin kuat dengan
adanya

pernyataan

“Klien

kami

merupakan

penawar tender dengan potensi harga yang
terendah”

dari

konsorsium

konsorsium

wuhuan-adhi

Wuhuan-Adhi,
telah

memiliki

informasi mengenai harga penawaran peserta
tender

lainnya

sebelum

pernyataan-pernyataan
peringatan.

Selain
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pencabutan

diskualifikasi

pelaksanaan

proses

pernyataan

yang

dan

melanjutkan

tender

merupakan

tidak

relevan

permasalahan

didiskualifikasinya

Wuhuan-Adhi

oleh

dengan

konsorsium

panitia.

(vide,

Surat

Peringatan pertama dan Surat Peringatan Kedua
dari Ignatius Law Office); ------------------------------47.7.4.8

Bahwa

pernyataan

mengenai

“potensi

harga

termurah” dan “melanjutkan pelaksanaan tender”
merupakan pernyataan yang tidak relevan dengan
substansi

disqualification

permasalahan

Konsorsium

Wuhuan-Adhi,

dan

merupakan

adanya upaya lain dari konsorsium wuhuan-adhi
untuk menawarkan sesuatu dan meyakinkan
bahwa tindakan pencabutan diskualifikasi dapat
menguntungkan PT Petrokimia Gresik; ------------47.7.4.9

Bahwa

jika

konsorsium

wuhuan-adhi

tidak

memiliki niat selain untuk meminta penjelasan
diskualifikasi
seharusnya

yang

dilakukan

konsorsium

oleh

panitia,

wuhuan-adhi

akan

meminta untuk dihentikannya tender A quo
dan/atau permintaan untuk penjelasan mengenai
mengapa konsorsium wuhuan-adhi digugurkan
dan/atau

permintaan

mengenai

diadakannya

pandangan evaluasi dengan mengundang ahli
dan/atau lembaga independen untuk menilai
evaluasi dengan cara yang transparan; ------------47.7.4.10 Bahwa berdaarkan bukti ketererangan Terlapor I,
Sdr.

Nugroho

Christjanto,

berdasarkan

BAP

tanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut:---------40.

Pertanyaan
Investigator

Adakah opsi atau kebijakan
pencabutan diskualifikasi?
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Jawaban

Kami sempat mendiskusikan hal tersebut,
apabila tetap melanjutkan diskualifikasi
maka yang tersisa hanya tinggal 2 (dua)
peserta dan apakah PKG akan mendapatkan
penawaran dengan harga kompetitif.
Lalu opsi re-tender, namun akan memakan
waktu yang lebih panjang lagi. Dan pemilik
teknologi terkait proyek amonia hanya
beberapa
perusahaan
saja.
Apabila
dilakukan tender ulang maka peserta yang
mengikuti ialah peserta yang sama lagi.
Yang diantisipasi ialah, apabila para peserta
tender sebelumnya tidak mau mengikuti
tender lagi karena sudah saling mengetahui
harga penawaran.
Bahwa berdasarkan bukti keterangan Terlapor I
diatas,

diketahui

adanya

pertimbangan

dari

direksi mengenai pernyataan-pernyataan dalam
surat yang dikirimkan oleh pihak konsorsium
Wuhuan-Adhi. Direksi mempertimbangkan harga
yang ditawarkan apakah kompetitif jika tender
perkara a quo diulang;---------------------------------Bahwa dalam BAP yang sama juga ditanyakan
pertanyaan sebagai berikut: --------------------------41.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Pernah dilakukan kajian terkait persaingan usaha?
Seingat saya tidak.
Bahwa berdasarkan jawaban terlapor diatas,
kebijakan yang diambil oleh Direksi PT Petrokimia
Gresik semata-mata hanya pada pertimbangan
bisnis yang menguntungkan PT Petrokimia Gresik
tanpa

mempertimbangkan

apakah

hak

dari

peserta tender lainnya terakomodir atau tidak.
Direksi juga tidak pernah mengeluarkan intruksi
untuk

mempertimbangkan

kajian

hukum,

khususnya hukum persaingan usaha; -------------47.7.4.11

Bahwa dikabulkannya permintaan Konsorsium
Wuhuan-Adhi secara keseluruhan merupakan
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bukti

adanya

respon

yang

positif

dari

PT

Petrokimia Gresik sebagai pihak yang menerima
negosiasi yang ditawarkan oleh pihak Konsorsium
Wuhuan-Adhi; ------------------------------------------47.7.4.12

Bahwa adanya komunikasi dua arah dan adanya
negosiasi antara PT Petrokimia Gresik dengan
Konsorsium

Wuhuan-Adhi

merupakan

suatu

bentuk kerjasama yang tidak diketahui oleh
peserta tender lain;-------------------------------------47.7.5

Adanya Perlakuan Eksklusif terhadap Konsorsium WuhuanAdhi;
47.7.5.1

Bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi,
Ketua

Panitia,

Sdr.

Ir.

Satrio

Nugroho

berdasarkan BAP tanggal 12 November 2015,
sebagai berikut: -----------------------------------------17.

42.

Pertanyaan
Majelis
Komisi
Jawaban

Pertanyaan
Terlapor I
Jawaban

Terkait benefit to Indonesia itu menjadi
persyaratan dalam evaluasi atau tidak?
Evaluasi yang kami lakukan tidak hanya
mandatory-nya, Benefit to Indonesia juga.
Kami ingin mendapatkan komitmen dari
peserta dengan cara mengisi form-nya untuk
menunjukan komitmen.
Apa Sanksi yang non mandatory?
Dilakukan evaluasi dan klarifikasi
Bahwa berdasarkan keterangan saksi, untuk
persyaratan

yang

bersifat

non

mandatory

dilakukan evaluasi dan klarifikasi, yang artinya
terdapat peluang untuk memenuhi persyaratan
dan

tidak

memenuhi

persayaratan.

Dengan

demikian tidak serta-merta dokumen penawaran
peserta

tender

mandatory

yang

secara

memenuhi

otomatis

tidak

persyaratan
dilakukan

evaluasi oleh panitia. Persyaratan mandatory
harus

dipandang

sebagai

persyaratan

wajib,

artinya ketika tidak terpenuhi maka peserta
tender otomatis langsung digugurkan, sebaliknya
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jika persyaratan mandatory terpenuhi selanjutnya
panitia akan melakukan evaluasi dan klarifikasi; 47.7.5.2

Bahwa berdasarkan bukti surat disqualification
diketahui Konsorsium Wuhuan – Adhi telah
digugurkan pada tahap pemasukan proposal
komersil

Proyek

Amoniak-Urea

II

yang

diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014
dengan keterangan tidak mencantumkan nilai
withholding tax dan persentase atas Benefit to
Indonesia hanya 28% sehingga kurang dari 35%
sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan
IFB poin 2.14 tentang Benefit to Indonesia (Vide,
Disqualification

No.3327/LI.02.02/28/DR/2014

dan Dokumen Invitation for Bid for Engineering,
Procurement,

Consruction,

and

Commissioning

Work of Ammonia-Urea II Project); -------------------------47.7.5.3

Bahwa merujuk pada bukti dokumen (IFB),
ketentuan
Proposal)

butir

1.15

(Rejection

of

Tender

Section I (Intructions to Bidders) IFB

dinyatakan:
“Owner reserves the right to accept any of the
tender proposal received or to reject any or all
tender proposal without having to give reasons
therefore”--------------------------------------------------------------“Bidder is required to submit a complete tender
proposal with design features and specification of
equipment clearly and definitely stated in detail so
that the tender proposal can be well evaluated.
Bidder’s failure to do so shall give Owner the right
of rejection of tender proposal without further
negotiation” ----------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan bukti diatas panitia memiliki
kewenangan

untuk

menerima

atau

menolak

dokumen penawaran dengan dan/atau tanpa
alasan

apapun.
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Bahkan

lebih

jauh

Panitia
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memiliki hak untuk menolak penawaran tender
tanpa adanya negosiasi;-------------------------------47.7.5.4

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli hukum, Sdr.
Nindyo berdasarkan BAP tanggal 17 Desember
2015, sebagai berikut: ----------------------------------

49

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Apa artinya “Keputusan panitia tidak dapat
diganggu-gugat”?
Menurut pengetahuan saya artinya adalah final
and binding yaitu pertama, terakhir dan mengikat.
Bahwa pendapat ahli diatas menguatkan dalil
keputusan

panitia

merupakan

keputusan

terakhir dan mengingat sejalan dengan aturan
dalam IFB; -----------------------------------------------47.7.5.5

Bahwa

berdasarkan

terhadap

surat

bukti

keberatan

surat
dari

jawaban

konsorsium

Wuhuan-Adhi panitia menyatakan, Konsorsium
Wuhuan – Adhi tidak mengisi kolom withholding
tax dan tidak memenuhi persentase Benefit to
Indonesia sebesar 35% sehingga kami nyatakan
Saudara tidak memenuhi ketentuan IFB. Kami
(Panitia) sampaikan bahwa kami tidak dapat
mempertimbangkan

keberatan

yang

saudara

(Konsorsium Wuhuan – Adhi) ajukan. (Vide, Surat
Jawaban

Terhadap

Surat

Keberatan

Nomor

3592/TU.04.06/13/DR/2014); ----------------------47.7.5.6

Bahwa berdasarkan bukti dokumen, risalah rapat
direksi PT Petrokimia Gresik (dokumen bersifat
rahasia), yanga pada pokoknya Direktur Utama
memerintahkan
dirtekbang,
Konsorsium

kepada

untuk

Panitia

mencabut

Wuhuan-Adhi

melalui

diskualifikasi

dengan

segala

konsekuensinya. (Vide, Dokumen Risalah Rapat
Direksi PT Petrokimia Gresik Tanggal 21 Oktober
20140;
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47.7.5.7

Bahwa berdasarkan bukti keterangan Terlapor I,
Sdr.

Nugroho

Christjanto,

berdasarkan

BAP

tanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut:---------12.

61

Pertanyaan
Investigator
Jawaban
Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I
Jawaban

68.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Apakah tindakan pencabutan diskualifikasi oleh
Direksi, sudah pernah terjadi sebelumnya di PT
PKG?
Belum pernah sebelumnya.
Apakah keputusan direksi tersebut berdasarkan
pasal peralihan dalam SK Direksi No 0306
Tahun 2011 Pasal 16 dimana hal-hal yang
tidak diatur maka akan diputuskan dalam rapat
direksi?
Bukan, hal tersebut tidak digunakan sebagai
dasar pencabutan diskualifikasi.
Apakah yang membuat PT PKG melakukan
perlakuan yang tidak biasa, karena ini yang
pertama kali dilakukan pencabutan kualifikasi?
Kami memberikan perhatian khusus terhadap
tender ini, karena adanya nilai strategis dari
proyek Amonia II.
Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Terlapor I
belum pernah melakukan tindakan intervensi
kepada panitia, khususnya terkait keputusan
defenitif yang dilakukan oleh panitia dalam
melakukan proses evaluasi tender. Terlapor I juga
menyatakan bahwa dasar hukum pencabutan
diskualifikasi juga tidak diatur. Dasar pencabutan
dilakukan karena adanya nilai strategis dari
proyek Amonia II; ----------------------------------------

47.7.5.8

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ketua
Panitia, Sdr. Ir. Satrio Nugroho berdasarkan BAP
tanggal 12 November 2015, sebagai berikut: -------

11.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Bagaimana dengan Independensi panitia?
Kami memiliki independensi, tidak ada
campur tangan dari jajaran pimpinan secara
khusus,
kami
hanya
melaporkan
perkembangan tender saja.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas,
panitia hanya melaporkan perkembangan tender
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saja. Panitia memiliki Independensi dan tidak ada
campur tangan dari direksi; --------------------------47.7.5.9

Bahwa bukti adanya intervensi juga diperkuat
dengan adanya keterangan Saksi, Ketua Panitia,
Sdr. Ir. Ashari berdasarkan BAP tanggal 12
November 2015, sebagai berikut: ---------------------

11

Pertanyaan
Majelis
Komisi
Jawaban

Pencabutan
diskualifikasi
dilakukan
sebelum ada pendapat dari LKPP?
Kami melakukan pencabutan diskualifikasi
sesuai dengan arahan dari Direksi
Bahwa

berdasarkan keterangan

saksi diatas

pencabutan diskualifikasi merupakan arahan dari
direksi,

sehingga

keputusan

panitia

untuk

mencabut diskualifikasi konsorsium wuhuanadhi bukan keputusan panitia seutuhnya; --------47.7.5.10 Bahwa berdasarkan bukti BAP dan dokumen
diatas, direksi telah melakukan intervensi kepada
panitia tender, padahal berdasarkan aturan yang
ada

direksi,

telah

memberikan

kewenangan

kepada panitia untuk melaksanakan tender,
termasuk melakukan evaluasi. Berdasarkan bukti
bukti

dokumen

(IFB),

ketentuan

butir

1.15

(Rejection of Tender Proposal), panitia memiliki
hak untuk membuat keputusan yang bersifat
Final and Binding yang artinya segala keputusan
panitia tidak bisa diganggu gugat (intervensi); ----47.7.5.11 Bahwa adanya bukti intervensi direksi terhadap
keputusan panitia terbukti dengan keluarnya
surat

pencabutan

diskualifikasi.

Padahal

sebelum adanya perintah direksi tertanggal 21
Oktober 2014, Panitia tetap berpendirian untuk
mendiskualifikasi

konsorsium

wuhuan-adhi.

(Vide, Surat Pencabutan diskualifikasi Nomor:
6091/LI.02.02/28/DR/2014 dan Surat Jawaban
Terhadap

Surat

Keberatan

Nomor

3592/TU.04.06/13/DR/2014); ----------------------halaman 91 dari 349
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47.7.5.12 Bahwa berdasarkan bukti surat pencabutan
diskualifikasi dan bukti surat jawaban panitia
terhadap
bukti

keberatan wuhuan-adhi merupakan

adanya

Inkonsistensi

panitia

dalam

mengambil keputusan; --------------------------------47.7.5.13 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum, Sdr.
Nindyo berdasarkan BAP tanggal 17 Desember
2015, sebagai berikut: ---------------------------------41

Pertanyaan

Dalam proses evaluasi, ada campur tangan

Investigator

dari Direksi atas keputusan Panitia. Apakah
dibenarkan jika merugiakn peserta tender
lain, Bagaimana pendapat Ahli?

Jawaban

Jika
maka

itu

untuk

dapat

kepentingan

dilakukan.

Jika

perusahaan,
merugikan

peserta tender lain, maka peserta tender
dapat melakukan protes.
Bahwa

berdasarkan

pendapat

ahli

diatas,

intervensi direksi diperbolehkan sepanjang itu
untuk kepentingan perusahaan dan tidak boleh
merugikan peserta tender lainnya; ------------------47.7.5.14 Bahwa adanya pencabutan diskualifikasi yang
dilakukan oleh panitia dilakukan dengan cara
yang

tidak

transparan

merupakan

suatu

perlakuan eksklusif yang diberikan oleh panitia
dan direksi PT Petrokimia dan hal tersebut sangat
merugikan kepentingan peserta tender lain dan
bertentangan dengan prinsip persangan usaha
yang sehat dan prinsip good corporate governance;
47.7.5.15 Bahwa analisa Investigator diatas diperkuat oleh
keterangan

saksi

manager

bisnis

unit

PT

Krakatau Engineering yang telah di BAP pada
tanggal 13 Oktober 2015, sebagai berikut: ---------
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84.

Pertanyaan
Investigator

Tanggal
26
Juni
2014
ada
surat
diskualifikasi untuk konsorsium WuhuanAdhi. Apakah Saksi mengetahui antara 26
Juni 2014 sampai 4 November 2014, panitia
tender melakukan evaluasi lebih lanjut?
Yang mengetahui adalah Panitia tender.
Yang jelas adalah kami tidak diikutkan
dalam evaluasi pada periode tersebut.

Jawaban

Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas,
sudah sangat jelas panitia melakukan evaluasi
dengan

cara

yang

tidak

transparan

telah

bertentangan dengan prinsip persaingan usaha
yang sehat dan secara nyata telah merugikan hak
dari peserta tender lainnya, yaitu Konsorsium PT
Rekayasa

Industri-Toyo

Corp

(TEC)

dan

Konsorsium Tecnimont-PT Krakatau Engineering;
47.7.5.16 Bahwa bukti perlakuan eksklusif juga terlihat
berdasarkan

bukti

dokumen,

Panitia

telah

melakukan dua kali Commercial Proposal Opening
Official

dengan hasil yang berbeda yaitu pada

tanggal 26 Juni 2014 dengan hasil 2 peserta
tender lulus dan 1 gugur sementara tanggal 10
November 2014 dengan hasil 3 peserta tender
lulus

dan

tidak

ada

yang

gugur.

Berikut

penjelasan perbandingan Commercial Proposal
Opening Official dalam bentuk tabel : (Vide,
Dokumen Commercial Proposal Opening Official
Report

No.

244/LI.02.02/28/BA/2014

dan

Commercial Proposal Opening Official Report No.
417/LI.02.01/28/BA/2014); -------------------------Commercial Proposal Opening Official
26 Juni 2014

Konsorsium

Harga
PT
Rekayasa
Industri Toyo Eng.
Corp (TEC)
Equivalent

USD

10 November 2014
Keterangan

401.952.263

COMPLY

Harga
USD

Keterangan

401.952.263

COMPLY
IDR
USD

1.634.435.145.676
537.590.034

IDR
USD
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1.634.435.145.676
537.590.034
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Tecnimont PT
Krakatau
Engineering
Equivalent

USD

541.103.402

IDR
USD

1.446.294.614.778
661.127.851

USD

541.103.402

IDR
USD

1.446.294.614.778
661.127.851

USD

475.821.804

IDR

601.601.850.681

USD

525.730.672

COMPLY

Wuhuan
Engineering
- PT Adhi
Karya

--

-Equivalent

COMPLY

--

NOT
COMPLY,
karena:
tidak
mencantumk
an
nilai
withholding
tax
persentase
benefits
to
Indonesia
kurang dari
35%

COMPLY

Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat adanya
perbedaan hasil yang sangat signifikan antara
pembukaan dokumen pada tanggal 26 Juni 2014
dengan pembukaan dokumen pada tanggal 10
November
persyaratan

2014,

yaitu

dan

tidak

memenuhi

memenuhi
persyaratan

konsorsium Wuhuan-Adhi; ---------------------------47.7.5.17 Bahwa berdasarkan bukti dokumen diatas tidak
ditemukan

adanya

addendum

dalam

IFB.

Sehingga IFB tidak berubah sebelum dan sesudah
adanya pembukaan dokumen komersil kedua
(Tanggal 10 November 2014).

Panitia tetap

menggunakan dasar yang sama dalam mengambil
keputusan baik pada tanggal 26 Juni 2014 dan
10 November 2014 (Dengan Asumsi Dokumen
tender yang disampaikan peserta tender tidak ada
perubahan).

Namun

secara

faktual

hasil

keputusan yang dikeluarkan oleh panitia sangat
berbeda. (Vide, Dokumen Commercial Proposal
Opening

Official

244/LI.02.02/28/BA/2014

halaman 94 dari 349

Report
dan

No.
Commercial

SALINAN
Proposal

Opening

Official

Report

No.

417/LI.02.01/28/BA/2014); -------------------------47.7.5.18 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, perbedaan
hanya terlihat pada adanya saksi dari pihak luar
yaitu Notaris Widatul Millah pada pembukaan
dokumen komersil tanggal 10 November 2014.
Panitia tidak mengundang pihak lain seperti ahli
dan/atau lembaga kredibel yang dirujuk sebagai
bahan

pertimbangan

untuk

menilai

permasalahan evaluasi (local content dan benefit to
Indonesia) pada pembukaan dokumen tanggal 10
November 2014 merupakan bukti nyata bahwa
pada

dasarnya

panitia

melakukan

evaluasi

dengan bahan yang sama (dokumen penawaran
tender), dasar yang sama (IFB) namun dengan
hasil yang berbeda (konsorsium Wuhuan-Adhi
tidak memenuhi persyaratan pada tanggal 26 Juni
2014 dan konsorsium Whuan-Adhi memenuhi
persyaratan pada tanggal 10 November 2014; -----47.7.5.19 Bahwa

tidak

dokumen

adanya

tender

menghasilkan

perubahan

para

adanya

IFB

peserta

perbedaan

dan

namun
keputusan

panitia pada tanggal 26 Juni 2014 dengan tanggal
10

November

2014

merupakan

bentuk

Inkonsistensi keputusan panitia. (Vide, Dokumen
Invitation for Bid for Engineering, Procurement,
Consruction,

and

Commissioning

Work

of

Ammonia-Urea II Project, Dokumen penawaran
peserta tender); -----------------------------------------47.7.5.20 Bahwa

surat

konsorsium

pencabutan

Wuhuan-Adhi

diskualifikasi
dengan

hasil

pembukaan dokumen komersil pada tanggal 10
November

2014

merupakan

bukti

adanya

perlakuan eksklusif yang diberikan oleh PT
Petrokimia Gresik kepada konsorsium WuhuanAdhi,

dilakukan
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dalam

rangka

memfasilitasi
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konsorsium Wuhuan-Adhi menjadi pemenang
tender karena nilai penawarannya yang lebih
rendah dibandingkan dengan nilai penawaran
peserta tender lainnya; --------------------------------47.7.5.21 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ketua
Panitia, Sdr. Ir. Ashari berdasarkan BAP tanggal
12 November 2015, sebagai berikut: ----------------18

Pertanyaan
Majelis
Komisi
Jawaban

Silahkan selanjutnya.

Direksi menjelaskan secara lisan bahwa 2
penawar terendah yang akan di evaluasi
harga, diperkuat dengan surat kami tanggal
11 november 2014. Saat akan membuka
proposal WA, perwakilan dari Rekind dan
Technimont meninggalkan ruangan
Bahwa keterangan saksi diatas memperkuat
analisis

Investigator

pertimbangan

direksi

sebelumnya
melakukan

bahwa
intervensi

pencabutan diskualifikasi semata-mata bukan
karena ingin mengembalikan hak konsorsium
wuhuan-adhi
yang

sama

agar
dengan

mendapatkan
peserta

kesempatan

tender

lainnya

melainkan karena pertimbangan adanya selisih
harga yang sangat jauh antara nilai penawaran
konsorsium wuhuan-adhi dengan konsorsium
peserta tender lainnya; --------------------------------47.7.5.22 Bahwa bukti adanya pertimbangan bisnis dan
selisih harga yang sangat menguntungan pihak
PT Petrokimia Gresik juga diakui oleh terlapor
dalam dokumen tanggapan atas LDP, Terlapor I
memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih
USD 14 juta, yang merupakan selisih dari
penawaran

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

dibandingkan dengan Konsorsium Rekayasa-Toyo
(Peserta terendah kedua); ------------------------------
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47.7.5.23 Bahwa berdasarkan bukti dan analisis diatas,
perlakuan eksklusif yang diberikan PT Petrokimia
Gresik kepada Konsorsium Wuhuan-Adhi dalam
rangka memfasilitasi Konsorsium Wuhuan-Adhi
sebagai pemenang dengan maksud kedua belah
pihak sama-sama mendapatkan keuntungan;----47.7.6

Adanya

kerjasama

antara

PT

Petrokimia

Gresik

dan

Konsorsium Wuhuan-Adhi; ----------------------------------------47.7.6.1

Bahwa berdasarkan ketentuan IFB poin

2.14

dipersyaratkan persentase benefit to Indonesia
sebesar 35%, sementara berdasarkan hitungan
panitia

konsorsium

wuhuan-adhi

persentase

benefit to Indonesia hanya 28%; --------------------47.7.6.2

Bahwa berdasarkan bukti keterangan terlapor I,
Sdr.

Nugroho

Christjanto,

berdasarkan

BAP

tanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut:---------48.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Koreksi yang dilakukan oleh panitia terkait
Benefit to Indonesia yang kurang dari 35%,
bagaimana menurut pendapat Terlapor?
Hal tersebut kurang dari 35% karena
berdasarkan hitungan dari teman-teman
panitia, namun pihak Konsorsium Wuhuan –
PT Adhi sudah menyampikan komitmen
untuk tidak akan kurang dari 35%.
Bahwa berdasarkan keterangan terlapor I diatas,
Terlapor

I

mengetahui

perhitungan
Indonesia

panitia
yang

bahwa

porsentase

diajukan

oleh

berdasarkan
benefit

to

konsorsium

Wuhuan-Adhi Kurang dari 35% dan konsorsium
wuhuan-adhi

menyampaikan

komitmen

porsentase Benefit to Indonesia tidak akan kurang
dari 35%;-------------------------------------------------47.7.6.3

Bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi

Qomaruzzaman selaku Direktur PT Rekayasa
Industri berdasarkan BAP Tanggal 20 Oktober
2015, sebagai berikut: ----------------------------------
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93.

Pertanyaan
Terlapor II &
III
Jawaban

Apakah bapak mengetahui apa yang di
isukan apa yang diperbedatkan pada
tanggal 26 Juni 2014?
Isu tentang with holding tax dan benefit to
Indonesia. Saat Dokumen Konsorsium
Wuhuan - Adhi tersebut dibuka dan ada
ketidaksesuian dokumen oleh pihak panitia
tender.
Tabel excel baris with holding tax yang di
Konsorsium Wuhuan – Adhi itu tidak diisi.
Pada saat panitia menghitung dan terlihat
slide bahwa ada perbedaan nilai benefit of
Indonesia yang dipersyaratkan dokumen
tender yang adalah 35%, tetapi Konsorsium
Wuhuan –Ahdi itu tidak sampai 35%, tetapi
hanya 28%.

Bahwa berdasarkan bukti diatas, konsorsium
wuhuan-adhi

tidak

memenuhi

persyaratan

karena with holding tax dan benefit to Indonesia
yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan
(IFB); ------------------------------------------------------47.7.6.4

Bahwa berdasarkan dokumen bukti agreement of
Ammonia Urea II Project Between PT Petrokimia
Gresik And Wuhuan-Adhi Consortium hal. 25,
Pasal 4 Tentang Pengadaan, Bahan-Bahan Dan
Pengerjaan, Subkontrak, Transportasi, Tenaga
Kerja Lokal pada poin 4.1.3 tentang Kandungan
Lokal yang dalam hal ini Para pihak sepakat
bahwa metodologi untuk menghitung tingkat
kandungan lokal mengikuti metodologi dan
pendekatan yang berlaku umum di Indonesia,
dengan

ketentuan:

(Vide,

Dokumen

Kotrak

dalam proyek Tender Ammonia Urea II antara
PT Petrokimia Gresik dan Konsorsium WuhuanAdhi;
1) Semua
Jasa
yang
disediakan
oleh
perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas
dari
kepemilikannya)
akan
dianggap 100% lokal;
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2) Semua peralatan dan material yang
diproduksi oleh atau disuplai melalui
perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas
dari
kepemilikannya)
akan
dianggap 100 % lokal;
3) Setiap
pekerjaan
lapangan
yang
dilaksanakan
oleh
perusahaan
yang
didrikan
di
Indonesia
(terlepas
dari
kepemilikannya) akan dianggap 100% lokal;
dan
4) Setiap pengeluaran lain yang dibayarkan
kepada penyedia jasa lokal akan dianggap
100% lokal.
Bahwa berdasarkan bukti keterangan BAP

47.7.6.5

Terlapor III, Sdr. Wisnu Hartono pada tanggal 18
Januari 2016, sebagai berikut: ----------------------38.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

39.

40.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban
Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Kontrak setelah pengumuman pemenang
tender apakah ini melibatkan kedua belah
pihak?
Iya benar, Kontrak Konsorsium Wuhuan –
Adhi.
Pada hal 26, dokumen Agreement of
Ammonia Urea II Project, apakah metodologi
perhitungan tingkat kandungan lokal pada
point A, Apakah semua jasa yang disediakan
oleh perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas dari kepemilikan) akan dianggap
100%
lokal.
Apakah
ketentuan
ini
dilaksanakan oleh pihak wuhuan – adhi
dilapangan?
Iya.
Apakah metodologi perhitungan tingkat
kandungan lokal pada point B, Apakah
semua
peralatan
dan
material
yang
diproduksi oleh atau di suplai melalui
perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas dari kepemilikan ) akan dianggap
100%
lokal.
Apakah
ketentuan
ini
dilaksanakan oleh pihak wuhuan – adhi
dilapangan?
Iya.
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41.

42.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban
Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Apakah metodologi perhitungan tingkat
kandungan lokal pada Point C, setiap
pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh
perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas dari kepemilikannya) akan dianggap
100%
lokal.
Apakah
ketentuan
ini
dilaksanakan oleh pihak wuhuan – adhi
dilapangan?
Iya.
Apakah metodologi perhitungan tingkat
kandungan lokal pada Point D, setiap
pengeluaran lain yang dibayarkan kepada
penyedia jasa lokal akan dianggap 100%
lokal. Apakah ketentuan ini dilaksanakan
oleh pihak wuhuan – adhi dilapangan?
Iya
Bahwa berdasarkan keterangan terlapor III diatas
kontrak dilakukan dengan melibatkan kedua
belah pihak baik Pihak PT Petrokimia Gresik
selaku pemilik tender dan Konsorsium WuhuanAdhi selaku pemenang tender. Bahwa dalam
implementasinya
kandungan

ketentuan

lokal

tidak

perhitungan

memperhitungkan

kepemilikan;---------------------------------------------47.7.6.6

Bahwa metode perhitungan kandungan lokal
(local contant) dalam kontrak yang dibuat oleh
para

terlapor

telah

bertentangan

dengan

peraturan menteri perindustrian Nomor 16/MIND/PER/2/2011, berdasarkan Pasal 2 angka 4,
dinyatakan sebagai berikut: --------------------------Penentuan komponen dalam negeri barang
berdasarkan kriteria: ----------------------------------------a. Untuk
bahan
(material)
langsung
berdasarkan negara asal barang (country of
origin)
b. Untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan
kepemilikan dan negara asal; dan
c. Untuk
tenaga
kerja
berdasarkan
kewarganegaraan
Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tidak
dibenarkan metode perhitungan kandungan lokal
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tidak memperhitungkan kepemilikan (terlepas
dari kepemilikannya) sebagaimana yang tertulis
dalam kontrak antara PT Pertokimia Gresik dan
konsorsium Wuhuan-Adhi; ---------------------------47.7.6.7

Bahwa analisis Investigator diatas juga dikuatkan
dengan bukti keterangan ahli, Sdr. Sarjuni, Ahli
TKDN berdasarkan keterangan BAP pada tanggal
7 Desember 2015, sebagai berikut: ------------------

19.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban

20.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban

21.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Apakah semua peralatan dan material yang
diproduksi oleh atau disuplai melalui
perusahaan yang didirikan di Indonesia
(terlepas dari kepemilikannya) akan dianggap
100% lokal?
Prinsip dari peralatan itu dilihat dari origin
(negara pembuatnya) dalam negeri, bukan
asal dari luar negeri. Sesuai dengan
peraturan yang berlaku Permen No. 16 Tahun
2011 dihitung berdasarkan negara asal yang
membuat, Material Kepemilikan itu melekat,
siapa yang membuat.
Apakah setiap pekerjaan lapangan yang
dilaksanakan
oleh
perusahaan
yang
didirikan
di
Indonesia
(terlepas
dari
kepemilikannya) akan dianggap 100% lokal?
Belum tentu, hal tersebut tergantung dari
material, tenaga kerja dan alat kerja yang
digunakan dan dapat dilihat dari negara
yang memilikinya. Karena apabila alat yang
dipakai
dibeli
maupun
disewa
kaan
mempengaruhi muatan lokalnya.
Apakah setiap pengeluaran lain yang
dibayarkan kepada penyedia jasa lokal akan
dianggap 100% lokal?
Tidak bisa serta merta dianggap 100% lokal,
kata-kata pengeluaran lain itu bisa banyak,
apakah itu penegluaran material atau
pengeluaran pembelian alat dan itu alat
berasal dari mana sehingga hal tersebut
harus dilakukan verifikasi sampai layer-layer
terkecilnya terlebih dahulu.
Bahwa

berdasarkan

keterangan

ahli

diatas

metode perhitungan benefit to Indonesia yang
digunakan

oleh

PT
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dokumen kontrak bertentangan dengan peraturan
yang berlaku. Menurut keterangan ahli jasa,
peralatan, dan pekerjaan dan setiap pengeluaran
harus dilihat dari asal (origin). Untuk jasa
misalnya harus dilihat tenaga kerjanya kemudian
untuk

peralatannya

harus

dilihat

negara

pembuatnya tidak bisa dianggap serta merta
seperti metode yang digunakan pada dokumen
kontrak PT Petrokimia Gresik dan Wuhuan-Adhi;
47.7.6.8

Bahwa bukti keterangan ahli lain yang juga
memperkuat analisis investigator diatas adalah
keterangan Ahli pengadaan Barang/Jasa Sdr.
Hermawan Kaeni berdasarkan BAP pada tanggal
15 Desember 2015, sebagai berikut: -----------------

11.

12.

43.

Pertanyaan
Terlapor III
Jawaban

TKDN kapan dilakukan dan apa tujuan?

Pertanyaan
Terlapor III
Jawaban
Pertanyaan
Investigator
Jawaban

50.

Pertanyaan
Majelis Komisi
Jawaban

TKDN ditujukan untuk melindungi produksi
dalam negeri, kalau kita membeli semua dari
luar negeri maka
produksi dalam negeri
hancur dan akan banyak PHK dan pemerintah
akan menghabiskan devisa, maka kita
menjadi pasar saja.
Konsep tkdn ini sama dengan benefit to
indoensia apabila melibatkan orang asing atau
peserta internasional?
Betul, prinsipnya sama.
Apabila ada suatu barang atau tenaga yang
diimpor oleh perusahaan lokal, dapatklah
dihitung tkdnnya menjadu 100% tkdn?
Tidak, walau yang mengimpor perusahaan
indonesia namun barang dari luar negeri tidak
dapat dihitung tkdn 100%.
Terkait dengan tkdn, regulasinya mandatory
atau tidak?
Mandatory.
Baik untuk APBN, BUMN, APBD dan BUMD.
Mandatory dalam arti harus mengupayakan
adanya peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas, ahli
berpendapat tkdn prinsipnya sama dengan benefit
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to

Indonesia

dan

berdasarkan

regulasinya

merupakan hal yang bersifat mandatory. Ahli juga
berpendapat bahwa barang atau tenaga kerja
yang berasal dari luar negeri tidak dapat dihitung
menjadi tkdn (local contant) menjadi 100% hal ini
sangat

bertentangan

dengan

metode

yang

digunakan oleh PT Petrokimia Gresik dalam
dokumen kontrak dengan konsorsium WuhuanAdhi; ------------------------------------------------------47.7.6.9

Bahwa berdasarkan analisis investigator diatas,
perbuatan PT Petrokimia Gresik yang membuat
metode perhitungan benefit to Indonesia / local
content sengaja dilakukan untuk mengakomodir
komitmen

konsorsium

memenuhi

ketentuan

Wuhuan-Adhi

IFB

terkait

agar

persentase

minimal benefit to Indonesia sebesar 35%;---------47.7.6.10 Bahwa berdasarkan bukti keterangan Ahli TKDN,
Sdr. Sarjuni Adicahya berdasarkan BAP tanggal 7
Desember 2015, sebagai berikut:--------------------15.

Pertanyaan
Investigator

Jawaban

Sebagai
ahli,
apakah
TKDN
yang
dipersyaratkan dalam dokumen lelang
tersebut TKDN itu termasuk administatif
atau substantif?
Saya tidak bisa bilang itu substantive atau
administrative. Tetapi kalau TKDN dalam
industri oil dan gas harus disebutkan dan
apabila tidak memenuhi TKDN maka
mereka
tidak
bisa
ikut
atau
di
diskualifikasi.
Bahwa

berdasarkan

keterangan

ahli

diatas,

kandungan lokal harus disebutkan dan jika tidak
memenuhi

tidak

bisa

diikutkan

atau

diskualifikasi. Perbuatan konsorsium wuhuanadhi yang tidak menyebutkan kandungan lokal
secara jelas dan perbuatan PT Petrokimia Gresik
yang menerima dan bahkan membuat metode
perhitungan kandungan lokal yang bertentangan
dengan peraturan merupakan tindakan yang
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memfasilitasi konsorsium Wuhuan-Adhi menjadi
pemenang; -----------------------------------------------47.7.6.11 Bahwa bukti perbuatan PT Petrokimia Gresik
melakukan
sangat

penyesuaian

metode

perhitungan

menguntungkan

pihak

konsorsium

wuhuan-adhi. Adanya Klausul “terlepas dari
kepemilikannya akan tetap dianggap 100% lokal”
merupakan

bukti

adanya

memudahkan Konsorsium
dokumen

penawarannya

kerjasama

untuk

wuhuan-adhi (pada
merujuk

pada

perhitungan panitia tender hanya sebesar 28%)
untuk memenuhi ketentuan tender”; ---------------47.7.7

Adanya tindakan PT Petrokimia Gresik yang menguntungkan
Konsorsium Wuhuan-Adhi; ----------------------------------------47.7.7.1

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Sdr.
Nugroho Christjianto, berdasarkan BAP tanggal
18 Januari 2016, sebagai berikut: -------------------

5.

Pertanyaan
Majelis
Komisi
Jawaban

Sebagai direktur utama, bagaimana proses
pengadaan barang dan jasa di PKG?
Jelaskan regulasi dan rentang kendali antara
direksi dan panitia pengadaan.
Status kami bukanlah BUMN, kami adalah
anak perusahaan dan kami tidak mejadi
persero lagi sejak tahun 1997.
Walaupun kami bukan BUMN, kami memiliki
aturan tentang pengadaan barang dan jasa.
Ada SK Direksi No. 0306 tahun 2011 tentang
pengadaan barang dan jasa.
Terkait rentang kendali, tidak disebutkan apa
yang menjadi tugas dan kewenangan direksi.
Saya tidak hapal persis.
Untuk direksi, menyangkut nilai tertentu,
untuk 500 juta ke atas harus sampai pada
direktur utama.
Prinsip, tentang ketentuan bagaimana proses
pengadaan barang dan jasa dikeluarkan oleh
direksi.
Tugas panitia hanya mengusulkan, peserta
mana yang sesuai dengan syarat dan
ketentuan pada Direksi.
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Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, status
perusahaan

bukanlah

BUMN

dan

memiliki

atuaran mengenai pengadaan barang dan jasa
yang diatur dalam SK Direksi No. 0306 tahun
2011 tentang pengadaan barang dan jasa; --------47.7.7.2

Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I diatas,
Pengadaan tender perkara a quo merupakan
tender pengadaan perusahaan biasa, hal senada
juga diakui dari tanggapan terlapor pada hal 10
yang menyatakan sehingga tidak tunduk pada
ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; ---

47.7.7.3

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
106 Tahun 2007, dalam Pasal 21 meyatakan
secara tegas, sebagai berikut: ------------------------Pasal 21
“Deputi

Bidang

Hukum

dan

Penyelesaian

Sanggah mempunyai tugas memberikan saran,
pendapat,

rekomendasi

dalam

penyelesaian

sanggah dan permasalahan hukum lainnya di
bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah”
47.7.7.4

Bahwa berdasrkan bukti diatas, tentu sangat
tidak tepat jika PT Petrokimia Gresik hanya
merujuk pada pendapat hasil konsultasi dengan
LKPP, mengingat pengadaan barang/jasa yang
menjadi

kewenangan

LKPP

terbatas

pada

pengadaan barang/jasa Pemerintah, sementara
pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan
oleh PT Petrokimia Gresik adalah pengadaan
barang/jasa

yang

hanya

tunduk

pada

UU

Perseroan;
47.7.7.5

Bahwa

berdasarkan

bukti

dokumen

risalah

direksi pada tanggal 21 Oktober 2014 (bukti
dokumen rahasia), Direksi mengambil kebijakan
untuk

mencabut

diskualifikasi

konsorsium

wuhuan-adhi. Dalam risalah tersebut, diketahui
pertimbangan direksi adalah telah berkonsultasi
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secara informal dan noname basis kepada LKPP
dan akan berkonsultasi secara resmi dengan
LKPP. Selain itu direktur utama memberikan
Intruksi

kepada

direktur

teknik

dan

pengembangan untuk memberikan kewenangan
kepada panitia untuk meneruskan opsi mencabut
diskualifikasi konsorsium Wuhuan-Adhi dengan
segala konsekuensinya. (Vide, Dokumen Risalah
Rapat Direksi PT Petrokimia Gresik); ---------------47.7.7.6

Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan LKPP
dan analisis diatas, terbukti PT Petrokimia Gresik
melakukan tindakan yang hanya menguntungkan
pihak

konsorsium

Wuhuan-Adhi.

Tidak

semestinya hanya pendapat LKPP yang menjadi
bahan

dalam

mengambil

pertimbangan

secara

rujukan
utuh

dan/atau
terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh PT Petrokimia
Gresik,

Apalagi

pengadaan

tender

yang

diselenggarkan oleh PT Petrokimia Gresik bukan
pengadaan barang/jasa pemerintah; ---------------47.7.7.7

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Sdr.
Nugroho Christjanto, berdasarkan BAP tanggal 18
Januari 2016, sebagai berikut: -----------------------

45.

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Ada konsultasi lain dilakukan oleh PT PKG
dengan asosiasi pengadaan lainnya?
Tidak ada.
Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I diatas,
Terlapor

I

tidak

permasalahannya

pernah
kepada

mengkonsultasikan
Institusi

dan/atau

lembaga pengadaan barang/jasa lainnya, kecuali
LKPP: -----------------------------------------------------47.7.7.8

Bahwa bukti adanya permohonan konsultasi
permasalahan with holding tax dan benefit to
Indonesia

(diskualifikasi wuhuan-adahi) kepada

dengan pihak LKPP (Institusi Pemerintah), seolaholah hanya menjadi dasar pembenar kebijakan
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yang dikeluarkan oleh direksi PT Petrokimia
Gresik. Hal tersebut menjadi Inkonsisten karena
pihak PT Petrokimia Gresik

tidak berusaha

meminta pendapat ahli dari pemerintah lainnya,
seperti

ahli

permasalahan

perhitungan
benefit

to

TKDN

Indonesia

terkait
dan

hal

inkonsiten lainnya adalah PT Petrokimia Gresik
secara terus menerus melakukan konsultasi
kepada LKPP namun PT Petrokimia Gresik telah
mengabaikan peraturan menteri perindustrian
Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 terkait metode
perhitungan

TKDN.

Tindakan

PT

Petrokimia

Gresik tersebut sangat jelas menguntungkan
konsorsium Wuhuan-Adhi; ---------------------------47.7.7.9

Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Sdr.
Nandang Sutisna berdasarkan BAP pada tanggal
13 Januari 2016, sebagai berikut: -------------------

17.

18.

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I
Jawaban

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I

Dalam dua surat yang dikirimkan, yaitu
tanggal 11 Desember 2014 dan 5 Februari
2015, apakah ada perbedaan?
Pada prinsipnya tidak ada perbedaan
meskipun surat tersebut ditandatangani
oleh Direktur yang berbeda. Surat pertama
tanggal 11 Desember 2014 ditanda-tangani
oleh Direktur Emin A. Muhaimin, dan surat
kedua
tanggal
5
Februari
2015
ditandatangani oleh Direktur Fadli Arif.
LKPP sudah menangani berbagai masalah
terkait hal yang sama selama bertahuntahun. Jadi tidak ada perbedaan mengenai
substasi surat jawaban yang diberikan
meskipun
beda
pimpinan
yang
menandatangani.
Apa inti poin jawaban terhadap hal yang
dikonsultasikan oleh PT PKG?
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Jawaban

Poinnya adalah di nomor 2 yaitu Tata Cara
Pelelangan dan Evaluasi yang dilakukan
oleh Panitia Pengadaan PT PKG mengacu
pada Peraturan Direksi yang mengatur
pengadaan barang dan jasa di internal
perusahaan. Dalam hal ini ditemukan
adanya kesalahan dalam proses evaluasi,
maka seharusnya Panitia Pengadaan
memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak
merugikan peserta pelelangan. Apabila
terbukti Panitia pengadaan telah melakukan
kesalahan, dengan menggugurkan suatu
penawaran dengan alasan yang tidak
substansial, maka keputusan tersebut
harus diperbaiki.
Bahwa berdasarakan keterangan saksi diatas,
permohonan konsultasi PT Petrokimia Gresik
kepada LKPP dilakukan secara resmi tanggal 11
Desember 2014 dan 5 Februari 2015 dengan
permasalahan

tata

cara

pelelangan

dan

penguguran dengan alasan yang tidak substansial
merupakan bukti tindakan PT Petrokimia Gresik
dalam mencari dasar pembenar terkait kebijakan
pencabutan
tersebut

diskualifikasi,

menjadi

sia-sia

karena

tindakan

mengingat

telah

keluarnya pengumuman pemenang pada tanggal
1 Desember 2014; --------------------------------------47.7.7.10 Bahwa berdasarkan kronologis waktu terbukti
permintaan

konsultasi

kepada

LKPP

hanya

justifikasi hukum sebagai dasar pembenar direksi
PT

Petrokimia

pencabutan

Gresik

mengambil

diskualifikasi,

berikut

kebijakan
kronologis

waktu:

Bahwa berdasarkan kronologis diatas, pengkajian
hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan
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khususnya

terkait

pencabutan

diskualifikasi

hanya didasarkan pada Konsultasi yang bersifat
informal dan tidak menyebutkan nama yang tidak
dapat

dipertangungjawabkan

keabsahaannya

demi hukum. Tindakan tersebut sudah sangat
jelas menguntungkan konsorsium wuhuan-adhi
dan

merugikan

konsorsium

peserta

tender

lainnya;---------------------------------------------------47.7.7.11 Bahwa berdasarkan bukti surat LKPP, tertanggal
8 Desember 2015, terkait dengan ahli yang
diajukan oleh Terlapor kepada LKPP, Majelis telah
melakukan korespondensi kapasitas ahli yang
dimaksud dan mendapatkan jawaban yang pada
intinya tertuang dalam poin 3, poin 4 dan poin 5,
sebagai berikut : (Vide, Surat Tanggapan Nomor
17911/D.4.3/12/2015); ------------------------------3) LKPP
menugaskan
Ahli
Pengadaan
Barang/Jasa yang telah mengikuti dan
sesuai dengan kriteria pada proses seleksi
serta pelatihan pemberi keterangan ahlil.
4) Bahwa Saudara Ir. Nandang Sutisna, MT
dan
Saudara
Ir.
Harmawan
Kaeni
mempunyai kompetensi yang baik dalam
bidang pengadaan barang/jasa namun
keduanya
bukan
ahli
pengadaan
barang/jasa yang ditugaskan LKPP.
5) Bahwa keterangan ahli yang disampaikan
oleh keduanya tidak mewakili LKPP
47.7.7.12 Bahwa berdasarkan bukti surat LKPP, surat yang
dijawab oleh LKPP merupakan jawaban yang
tidak dapat dijadikan dasar pembenar, karena
pada

faktanya,

LKPP

membuat

pernyataan

sebagaimana yang tertulis pada Poin 4 surat
tersebut,

yaitu

“Apabila

di

kemudian

hari

ditemukan data lain yang berbeda dari yang
disampaikan ke LKPP”, maka surat ini dinyatakan
tidak

berlaku.

(Vide,

Surat

Permohonan

Penjelasan Lanjutan dari LKPP tertanggal 5
Februari 2015); -----------------------------------------halaman 109 dari 349
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47.7.7.13 Bahwa

berdasarkan

bukti

surat

diatas,

PT

Petrokimia Gresik tidak serius dan sunguhsunguh dalam mengkaji pertimbangan hukum
untuk dijadikan dasar pertimbangan mengambil
keputusan.

Tindakan

PT

Petrokimia

Gresik

tersebut tidak mencerminkan prinsip persaingan
sehat dan prinsip good corporate governance; ------47.7.8

Bahwa berdasarkan analisis dan bukti-bukti di atas terbukti
terdapat Kerjasama antara

PT Petrokimia Gresik dengan

Konsorsium

dalam

Wuhuan-Adhi

rangka

memfasilitasi

konsorsium Wuhuan-Adhi menjadi pemenang tender perkara
a quo;
47.7.9

Bahwa berdasarkan analisis di atas telah terbukti adanya
persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan
Terlapor II dan Terlapor III yang dapat digambarkan dengan
skema sebagai berikut: -----------------------------------------------

47.7.10 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat
disimpulkan unsur bersekongkol telah “terpenuhi”;--------47.8 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------------------47.8.1

Pihak lain dalam konteks persekongkolan vertikal adalah
panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang
dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan (dalam hal
ini adalah “PT Petrokimia Gresik”; ------------------------------
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47.8.2

PT Petrokimia Gresik merupakan merupakan perusahaan
umum yang didirikan dengan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 tahun 1971. Perusahaan mengalami
perubahan

bentuk

dari

perusahaan

umum

menjadi

perusahaan perseroan dengan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 tahun 1975 melalui akta notaris
Abdul Latief, S.H., No. 110 tanggal 31 Mei 1975. Akta
pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 No. 98,
Tambahan Nomor 722. Anggaran Dasar Perusahaan telah
mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir
adalah akta notaris dari Lumassia, S.H., No. 4 dan 5
tanggal 24 September 2012 tentang Keterangan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, disetujui
penggantian

Anggota

Dewan

Komisaris

dan

Direksi

terhitung sejak tanggal 24 September 2012. Akta notaris
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10- 44011 dengan
daftar perseroan No. AHU- 0107394.AH.01.09. Tahun
2012 tanggal 11 Desember 2012. Dalam prakteknya,
PT Petrokimia Gresik telah menyelenggarakan Tender
Engineering, Procurement, Construction and Commissioning
Work (EPCC) of Ammonia-Urea II Plant Project; -------------------47.8.3

Dalam pelaksaan tender tersebut, PT Petrokimia Gresik
telah membentuk kepanitian bernama Tim Persiapan
Proyek Amoniak – Urea II, yang terdiri dari; ------------------

47.8.4

Berdasarkan

Nota

Dinas

Nomor:

2252/LI.02.02/28/ND/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan
susunan Tim sebagai berikut; ----------------------------------Ketua
Wakil Ketua

Ir. S. Nugroho Christijanto, (GM
MM

Pengembangan)

Ir. Satriyo Nugroho, MT

(SU Direktur
Utama)

Sekretaris

Ir. Hari Winarno

Staf
Madya/DepBangha

Sub Tim
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Teknis
Bidang Proses
Koordinator

Ir. Hari Winarno

Anggota

1. Rosul Hadi
2. Aries Ibnu Abas, ST, MT
3. Rully Eko Ardianto, ST
4. Priyanto, ST
5. Sebastian Nababan, ST
6. Fitri Kurniawan, ST
7. Lukman Wibisono, ST

Bidang

Mekanik

(Rotating,

Statik

&

Perpipaan)
Koordinator

Solikan, ST, MT

Anggota

1. Danang Nugroho
Sukamto, ST
2. Maftoch, ST

Bidang Listrik dan Instrumentasi
Koordinator

Agus Nuranto

Anggota

1. Awang D. Bachtiar, ST,
Msi, MMT
2. Fatwa Cahyo Kusuma, ST
3. Ifang Nafsan, ST

Bidang Sipil
Koordinator

Ir. Sri Hartono

Anggota

1. Heru Setiawan, ST
2. Mochamad Rochman, ST

Sub Tim Komersial, Legal, dan Umum
Koordinator

Ir. Ni Ketut Kurniati

Anggota

1. M. Zaenal Aftoni, SE
2. Robby Setiabudi
3. Muhammad Sayuti, SH
4. Mahendra Adinegara, SH
5. Ahmad Dzakil Fiktri, ST
6. Lukman Hakim, ST
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47.8.5

Berdasarkan

Nota

Dinas

Nomor:

0546/LI.02.01/28/ND/2013 tanggal 22 Februari 2013,
dilakukan perubahan Tim sehingga susunannya sebagai
berikut: -------------------------------------------------------------Ketua

Ir. Satriyo Nugroho, MT

(GM
Pengembangan)

Wakil Ketua

Ir. Ni Ketut Kurniati

(Mgr. Bangha)

Sekretaris

Ir. Hari Winarno

Staf
Madya/DepBangha

Sub

Tim

Teknis
Koordinator

Ir. Joko Takariyono

Mgr Cangun

Ir. Agus Nuranto

SUM/Komp.
Pabrik I

Bidang Proses
Amoniak
Koordinator

Rosul Hadi

1. Ir. Anis Ernani, MT
2. Sebastian Nababan, ST
3. Achmad D. Fikri
4. Wanda Hafiz N, ST
5. Herdy Bramanta
Urea
Koordinator

Widodo Heru S, ST

1. Ir. I Komang Wiranata,
MT
2. Rully Eko Ardianto, ST
3. Fitri Kurniawan, ST
4. Hasan Sofian H, ST
5. Herdy Bramanta
Utilitas
Koordinator

Muhammad
D. Y, ST

1. Aries Ibnu Abas, ST, MT
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2. Iqbal Wahyudi, ST
3. Priyanto, ST
Bidang

Mekanik

(Rotating,

Statik

&

Perpipaan)
Koordinator

Solikan, ST, MT

Amoniak
1. Danang

Nugroho

Sukamto, ST
2. Maftoch, ST
3. Dhida Ardi Setiawan, ST
4. Satriyo Wicaksono, ST
Urea
1. Waluyo Sirdjo, ST
2. Budi Hartono
3. Angga Saputra, ST
4. Andes Supriyono, ST
5. Priyanto, ST
Utilitas
1. David Mundovi, ST
2. FX Kishandono, ST
3. Iwan Febrianto, ST
4. Dimas

Aryo

Budi

Sandyatomojo, ST
Bidang Instrumentasi
Koordinator

Ifang Nafsan, ST
1. Fatwa Cahyo Kusuma,
ST
2. Ahmad Ali Affandi, ST
3. Emil Martin, ST
4. Galant

Perdana

Putra,

ST
5. Reza Fairuz, ST
Bidang Listrik
Koordinator

Awang D. Bachtiar, ST, MSi
1. Ir. I Gusti Putu Raka,
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MMT
2. Ifan Prijatna, BE
3. Novri Arfan, ST
4. Haidar Ismail, ST
5. Sri Handoko
Bidang Sipil
Koordinator

Ir. Sri Hartono
1. Zaini, ST
2. Heru Setiawan, ST
3. Mochamad Rochman, ST

Sub Tim Komersial, Legal, dan Umum
Koordinator

M. Zaenal Aftoni, SE
1. Robby Setiabudi
2. Alif Rodhian, SE
3. Arief

Wahyutomo,

ST,

MBA
4. Andri Wardoyo, SE
5. Karina Sari, SH
6. Mahendra Adinegara, SH
7. Lukman Hakim, ST
8. Ichlas Budi Pratama, SH
Narasumber
Teknis
Ir. Bambang Damyasik, MM
Ir. Arief Fauzan, MT
Ir. Ashari, MT
Ir. Bintoro Riyadibroto, MM
47.8.6

Berdasarkan

Nota

Dinas

Nomor:

0181/LI.02.01/28/ND/2013 tanggal 22 Januari 2014: ---Ketua

Ir. F. Purwanto, MM

(GM
Pengembangan)

Wakil Ketua

Ir. Ni Ketut Kurniati

(Mgr. Bangha)

Sekretaris

Arief Wahyutomo, ST, MBA

Staf
Madya/DepBangha

halaman 115 dari 349

SALINAN
Sub

Tim

Teknis
Koordinator

Ir. Joko Takariyono

Mgr Cangun

Ir. Agus Nuranto

SUM/Proyek
Amurea II

Bidang Proses
Koordinator

Rosul Hadi
1. Aries Ibnu Abas, ST, MT
2. Rully Eko Ardianto, ST
3. Priyanto, ST
4. Sebastian Nababan, ST
5. Ahmad Djakil Fikri, St
6. Panggy Aji Pratama, ST

Bidang Mekanik
Koordinator

Solikan, ST, MT
1. Waluyo Sirdjo, ST
2. David Mundovi, ST
3. Danang Nugroho Sukamto,
ST
4. Andes Supriyono, ST
5. Erfan Zainuddin, ST

Bidang Instrumentasi
Koordinator

Ifang Nafsan, ST
1. Galant Perdana Putra, ST
2. Fatwa Cahyo Kusuma, ST
3. Ahmad Ali Affandi, ST

Bidang Listrik
Koordinator

Haris Sulistyana
1. Ifan Prijatna, BE
2. Haidar Ismail, ST
3. Yudi Arifianto, ST, MT
4. Umar Siddiq An Naas, ST

Bidang Sipil
Koordinator

Ir. Sri Hartono
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1. Heru Setiawan, ST
2. Moch. Rochman, ST
Sub Tim Komersial, Legal, dan Umum
Koordinator

Robby Setiabudi
1. Alif Rodhian, SE
2. Andri Wardoyo, SE
3. Lukman Hakim, ST
4. Karina Sari, SH
5. Mahendra Adinegara, SH
6. Ichlas Budi Pratama, SH

Narasumber
Teknis
Ir. Bambang Damyasik, MM
Ir. Arief Fauzan, MT
Ir. Ashari, MT
47.8.7

Berdasarkan

Nota

Dinas

Nomor:

1193/LI.02.01/28/ND/2014 tanggal 2 Mei 2014; ----------Ketua

Ir. Ashari, MT

(GM Pabrik I)

Wakil Ketua

Ir. Ni Ketut Kurniati

(Mgr. Bangha)

Sekretaris

Arief Wahyutomo, ST, MBA

Staf
Madya/DepBangha

Sub Tim
Teknis
Koordinator

Ir. Joko Takariyono

Bidang Proses
Koordinator

Rosul Hadi
1. Aries Ibnu Abas, ST, MT
2. Rully Eko Ardianto, ST
3. Priyanto, ST
4. Sebastian Nababan, ST
5. Ahmad Djakil Fikri, St
6. Panggy Aji Pratama, ST
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Bidang Mekanik
Koordinator

Solikan, ST, MT
1. Waluyo Sirdjo, ST
2. David Mundovi, ST
3. Danang Nugroho Sukamto,
ST
4. Andes Supriyono, ST
5. Erfan Zainuddin, ST

Bidang Instrumentasi
Koordinator

Ifang Nafsan, ST
1. Galant Perdana Putra, ST
2. Fatwa Cahyo Kusuma, ST
3. Ahmad Ali Affandi, ST

Bidang Listrik
Koordinator

Haris Sulistyana
1. Ifan Prijatna, BE
2. Haidar Ismail, ST
3. Yudi Arifianto, ST, MT
4. Umar Siddiq An Naas, ST

Bidang Sipil
Koordinator

Ir. Sri Hartono
1. Heru Setiawan, ST
2. Moch. Rochman, ST

Sub Tim Komersial, Legal, dan Umum
Koordinator

Robby Setiabudi
1. Alif Rodhian, SE
2. Andri Wardoyo, SE
3. Lukman Hakim, ST
4. Karina Sari, SH
5. Mahendra Adinegara, SH
6. Ichlas Budi Pratama, SH

Narasumber
Teknis
Ir. Bambang Damyasik, MM
Ir. Arief Fauzan, MT
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47.8.8

Selain melaksanakan tugas jabatannya, Tim tersebut
bertugas untuk: ---------------------------------------------------47.8.8.1

Menetapkan Teknologi Proses; ---------------------

47.8.8.2

Menyiapkan Project Specification; -----------------

47.8.8.3

Menyiapkan Dokumen Tender Kontraktor EPC;

47.8.8.4

Mencari alternatif pendanaan proyek; ------------

47.8.8.5

Melaksanakan
melalui

pemilihan

pelelangan

prakualifikasi,
pembukaan

Kontraktor
terbuka

penerbitan

penawaran,

mulai

undangan
evaluasi,

EPC
tender,

klarifikasi

serta negosiasi; --------------------------------------47.8.8.6

Mengusulkan calon pemenang kepada Direksi
PT Petrokimia Gresik; --------------------------------

47.8.8.7

Menyusun

dokumen

perjanjian

/

kontrak

sampai dengan penandatanganan kontrak; ----47.8.8.8

Membuat laporan yang berkaitan dengan butir –
butir di atas kepada Direksi PT Petrokimia
Gresik;

47.8.9

Selanjutnya,

Tim

-----------------------------------------tersebut

bertanggungjawab

kepada

Direksi PT Petrokimia Gresik sehingga eksistensi Tim
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PT Petrokimia Gresik; --------------------------------------------47.8.10 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat
disimpulkan uraian unsur Pihak Lain “terpenuhi”; ---------47.9 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; --------47.9.1

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,

persyaratan

teknik,

keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya; -----halaman 119 dari 349

SALINAN
47.9.2

Bahwa unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender dalam perkara a quo terlihat dengan adanya
perubuatan-perbuatan para terlapor sebagaimana yang
telah diuraikan pada unsur bersekongkol. Pengaturan
terlihat dimulai dari adanya Komunikasi diam-diam yang
dilakukan oleh para terlapor yang ditindaklanjuti dengan
adanya
mencari

pencabutan
dasar

diskualifikasi,

pembenar

dan

adanya

tindakan

ditambah

adanya

penyesuaian perhitungan kandungan lokal pada perjanjian
kontrak merupakan tindakan dalam rangka memfasilitasi
Konsorsium Terlapor II - Terlapor III sebagai pemenang
perkara a quo. Bahwa berdasarkan bukti dan analisis
sebagaimana yang diuraikan dalam unsur persekongkolan
telah jelas peran dari masing-masing Terlapor; -------------47.9.3

Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat
disimpulkan

unsur

Mengatur

dan/atau

menentukan

peemenang tender ”terpenuhi”;---------------------------------47.10 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------47.10.1 Dampak

terjadinya

tindakan

persekongkolan

yang

dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik dengan Konsorsium
Wuhuan-Adhi

secara

jelas

telah

mengakibatkan

persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender
itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan/atau
analisis sebagaimana diuraikan pada butir 47.10.2 sampai
dengan butir 47.10.6 berikut: ----------------------------------47.10.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5
Tahun 1999 dinyatakan “Persaingan usaha tidak sehat
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha”; -------------------Bahwa Invitation For Bid (“IFB”) diterbitkan oleh PT
Petrokimia Gresik dengan tujuan acuan baik bagi peserta
tender maupun bagi PT Petrokimia Gresik selaku pihak
yang menyelenggarakan tender termasuk namun tidak
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terbatas

pada

tujuan

melakukan

evaluasi

dokumen

penawaran yang disampaikan oleh peserta tender; ---------47.10.3 Bahwa

dalam

menyelenggarakan

proses

tender,

PT

Petrokimia Gresik berpedoman pada aturan – aturan /
ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan

Direksi

PT

Petrokimia

0306/TU.04.02/30/SK/2011

Gresik

Tentang

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Nomor:

Ketentuan
PT Petrokimia

Gresik;
47.10.4 Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia
Gresik

Nomor:

0306/TU.04.02/30/SK/2011

tersebut

diatur antara lain mengenai prinsip umum dan sanggahan
sebagaimana dikutip berikut: ----------------------------------“Bagian Kedua
Prinsip Umum
Pasal 2
(2) Pelaksanaan
pengadaan
menerapkan prinsip-prinsip:
d. ……..

barang/jasa

wajib

e. Kompetitif
Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan
dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
f. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaa
barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang
berminat
g. Adil dan Wajar
Pengadaan
barang/jasa
dilakukan
dengan
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat
h. ………”
“Bagian Kelima
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Sanggahan
Pasal 10
(1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan
yang sama (equal treatment) dalam setiap pengadaan
barang/jasa, maka pihak yang kalah pada saat
pengumuman
pemenang
berhak
mengajukan
sanggahan
(2) Sanggahan sebagaimana ayat (1) pasal ini hanya
berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan
dengan prosedur atau tata cara pelelangan
(3) Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam
waktu selambat-lambat 4 (empat) hari kerja sejak
diumumkannya pemenang atau sebelum kontrak
ditandatangani, mana yang lebih dahulu
(4) Panitia/Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan
keputusan direksi atas sanggahan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal
diterimanya pengajuan sanggahan
(5) Dalam menangani dan memeriksa sanggahan,
Panitia/Pelaksana Pengadaan dapat melibatkan pihak
yang tidak terkait langsung dengan proses pengadaan
barang/jasa yang bersangkutan
(6) Keputusan direksi sebagaimana dimaksud ayat (4)
pasal ini, bersifat final.”
47.10.5 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Petrokimia
Gresik dengan Konsorsium Wuhuan-Adhi sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas dilakukan oleh
PT

Petrokimia

Gresik

dalam

proses

tender

dengan

memberikan keistimewaan kepada Konsorsium WuhuanAdhi melalui forum khusus selama kurang lebih 4 bulan
(26 Juni 2014 – 4 November 2014) yang tidak memiliki
dasar hukumnya dalam proses tender di PT Petrokimia
Gresik, hingga pada akhirnya PT Petrokimia Gresik
menetapkan pencabutan diskualifikasi bagi Konsorsium
Wuhuan – Adhi; ---------------------------------------------------47.10.6 Bahwa perlakuan istimewa dan ketidakpastian proses
tender dalam jangka waktu yang lama (kurang lebih 4
bulan) tersebut secara langsung maupun tidak langsung
jelas menimbulkan kerugian bagi peserta tender lain,
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terlebih lagi proses yang terjadi dalam kurun waktu
kurang lebih selama 4 bulan tersebut tidak dilakukan
secara

transparan

bahkan

hingga

proses

penetapan

pencabutan diskualifikasi Konsorsium Wuhuan – Adhi; ---47.10.7 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Petrokimia
Gresik dengan Konsorsium Wuhuan-Adhi sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya, jelas merupakan tindakan
yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang
tercantum baik pada IFB maupun Surat Keputusan
Direksi

PT

Petrokimia

0306/TU.04.02/30/SK/2011
Pelaksanaan

Pengadaan

Gresik
Tentang

Barang/Jasa

Nomor:
Ketentuan

PT

Petrokimia

Gresik sehingga sekaligus merupakan peraturan atau
hukum yang berlaku dalam proses tender a quo; -----------47.10.8 Atas dasar hal tersebut maka tindakan persekongkolan
yang

dilakukan

oleh

PT

Petrokimia

Gresik

dengan

Konsorsium Wuhuan-Adhi sebagaimana telah diuraikan
tersebut, sangat jelas dapat dikategorikan sebagai tidakan
melawan

hukum

dan/atau

menghambat

persaingan

usaha;
47.10.9 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat
disimpulkan

unsur

Persaingan

Usaha

Tidak

Sehat

”terpenuhi”; --------------------------------------------------------47.11 Bahwa
komisi,

berdasarkan
baik

bukti-bukti

dalam

tahap

dalam

proses

pemeriksaan

persidangan
pendahuluan,

pemeriksaan lanjutan dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan,
Tim Investigator menyimpulkan para terlapor dibawah ini telah
melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Terlapor sebagai berikut;-----------------------------------------Terlapor I

:

PT Petrokimia Gresik

Terlapor II

:

Wuhuan Engineering Co. Ltd (selaku Leading
Company dalam Konsorsium)

Terlapor III

:

PT Adhi Karya (Persero), Tbk
Konsorsium)
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47.12 Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk:
47.12.1 Menyatakan terlapor I terbukti bersalah secara sah dan
meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No 5 tahun
1999 dan menjatuhkan sanksi administratif sebesar Rp.
25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah); ----------47.12.2 Menyatakan terlapor II terbukti bersalah secara sah dan
meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No 5 tahun
1999 dan menjatuhkan sanksi administratif sebesar Rp.
25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah); ----------47.12.3 Menyatakan terlapor III terbukti bersalah secara sah dan
meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No 5 tahun
1999 dan menjatuhkan sanksi administratif sebesar Rp.
25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah); ----------47.12.4 Atau apabila Majelis Komisi memiliki pendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----48. Menimbang bahwa Terlapor I melalui Kuasa Hukum menyerahkan
Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal
sebagai berikut (vide bukti I.9): --------------------------------------------------48.1 Terkait Aspek Formil; -----------------------------------------------------48.1.1

Terkait pelaksanaan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
dan pemeriksaan saksi; ----------------------------------------48.1.1.1 Bahwa

berdasarkan

UU

No.

5/1999,

khususnya Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36,
KPPU merupakan lembaga independen yang
dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU
No. 5/1999 dengan tugas dan kewenangan
antara

lain

melakukan

penyelidikan,

pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan
usaha atau tindakan pelaku usaha yang diduga
melanggar UU No. 5/1999, menyimpulkan hasil
penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada
atau

tidaknya

praktik

monopoli

atau

persaingan usaha tidak sehat dan menjatuhkan
sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar
UU No. 5/1999;---------------------------------------
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48.1.1.2 Bahwa KPPU pada dasarnya telah diberikan
tugas dan kewenangan untuk menjalankan
fungsi layaknya lembaga peradilan. Beberapa
prinsip dan norma yang berlaku umum dan
diterapkan

oleh

lembaga

peradilan

adalah

prinsip peradilan yang adil dan transparan,
persamaan kedudukan di hadapan hukum dan
hak terperiksa untuk membela diri, termasuk
mempelajari informasi atau dokumen dan alat
bukti yang menjadi dasar tuduhan;--------------48.1.1.3 Bahwa Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010
tentang

Tata

Cara

Penanganan

Perkara

(“Perkom No. 1/2010”), khususnya Pasal 8 ayat
2 huruf f, mengatur bahwa dalam Pemeriksaan,
Terlapor

berhak

sebelum

memeriksa

menyusun

alat-alat

kesimpulan.

bukti
Makna

Pemeriksaan di sini seharusnya bersifat luas,
baik

mencakup

Pemeriksaan

Pendahuluan

maupun Pemeriksaan Lanjutan terutama pada
saat proses pembuktian. Oleh karena itulah
dalam ketentuan tersebut terdapat frasa “...
sebelum

menyusun

Kesimpulan”,

bukan

semata-mata untuk keperluan dalam membuat
Kesimpulan;
48.1.1.4 Bahwa Terlapor I, sebagai pihak yang diperiksa
oleh

KPPU,

sangat

mengharapkan

akses

terhadap informasi/dokumen yang penting bagi
kami

yang

dimiliki

oleh

Tim

Investigator

dan/atau Majelis Komisi, khususnya Berita
Acara Pemeriksaan dalam tahap Penyelidikan
(“BAP

Penyelidikan”),

terdapat

keterangan

merupakan

alat

dimana
saksi

bukti

di

atau

dalamnya
ahli

sebagaimana

yang
diatur

dalam Pasal 42 UU No. 5/1999; ------------------48.1.1.5 Bahwa Tidak dibukanya akses terhadap BAP
Penyelidikan tersebut masih Terlapor I alami
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sebagaimana ditunjukkan pada butir 9 dan 10
BAP sidang pemeriksaan tanggal 22 September
2015 (vide Bukti B3) dan pelaksanaan sidang
dalam

Perpanjangan

Pemeriksaan

Lanjutan

tanggal 19 Januari 2016 terkait Inzage. Adapun
butir 9 dan 10 BAP sidang pemeriksaan tanggal
22 September 2015 (vide Bukti B3) berbunyi
sebagai berikut;--------------------------------------“Terlapor I menyampaikan telah mengirimkan
surat

kepada

Ketua

Majelis

Perkara

No.

08/KPPU-L/2015 perihal Permohonan Salinan
Berita Acara Pemeriksaan (penyelidikan) berupa
pemeriksaan dokumen terkait Perkara 08/KPPUL/2015 tanggal 21 September 2015, Terlapor I
menyampaikan

untuk

dapat

diberikan

kesempatan melakukan pemeriksaan dokumen
atau

alat

bukti

Pelanggaran

dari

Laporan

(LDP)

dari

Dugaan

Investigator.

Dikarenakan akses dari para Terlapor itu tidak
sama dengan para Investigator. Harapan kami
akses dari dokumen itu untuk dapat dibuka
kepada kami para Terlapor. Karena mungkin
dari dokumen-dokumen tersebut mungkin ada
yang menguntungkan kami.
Majelis Komisi menyampaikan bahwa inzage itu
dapat dilakukan dalam Pemeriksaan Lanjutan,
dan hasil dari rapat Anggota Komisi Inzage
tersebut hanya dapat dilakukan pada saat akhir
dari Pemeriksaan Lanjutan. Kami Ketua Majelis
Komisi

tidak

akan

memberikan

Inzage

(Pemeriksaan alat bukti) diawal Pemeriksaan
Lanjutan kepada para Terlapor.”
48.1.1.6 Bahwa Informasi dalam BAP tersebut sangat
penting

dan

esensial

agar

kami

dapat

mengetahui alasan dan dasar tuduhan maupun
hasil

penyelidikan
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Investigator pada Pemeriksaan Pendahuluan.
Informasi tersebut juga sangat penting bagi
kami

sebagai

rujukan

utama

kami

dalam

menyiapkan penjelasan atau pembelaan dalam
proses

pembuktian

pada

Pemeriksaan

Lanjutan. Selayaknya proses pemeriksaan pro
justitia pada umumnya dan yang juga diatur
dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia,
pihak yang diperiksa atau digugat berhak
untuk

mengetahui

seluruh

dokumen

dan/atau
terkait

mempelajari

tuduhan

atau

dakwaan, termasuk alat bukti terkait. Sebagai
contoh, dalam perkara pidana, ketika seseorang
didakwa melakukan tindak pidana dan dibawa
ke

hadapan

peradilan,

maka

Terdakwa

diberikan kesempatan untuk mempelajari dan
mendapatkan

berkas

perkara

agar

ia

mengetahui apa yang dituduhkan serta untuk
keperluan

pembelaan

diri

dalam

proses

persidangan. Oleh karena itu, pihak Terdakwa
mendapatkan salinan atas dakwaan beserta
bukti-bukti pendukungnya. Prinsip yang sudah
menjadi best practice ini sudah sepatutnya
diterapkan dalam perkara persaingan usaha
agar pelaku usaha dapat mengetahui tuduhan
beserta bukti-bukti pendukungnya agar selama
proses

persidangan

dapat

memberikan

pembelaan diri dengan baik; ----------------------48.1.1.7 Bahwa Tim Investigator dalam Butir 11 BAP
sidang pemeriksaan tanggal 22 September 2015
(vide Bukti B3) menyatakan sebagai berikut: --“Tangapan investigator: Semua tuduhan telah
kami

buat

didalam

Laporan

Dugaan

Pelanggaran (LDP) tersebut dan sudah tertuang
dalam LDP tersebut. Dokumen-dokumen yang
kami dapatkan itu semua kami dapat dari para
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pihak (kuasa hukum dari para pihak). LDP tidak
semua dari keterangan dari BAP beberapa
saksi-saksi”
48.1.1.8 Bahwa berdasarkan kami memahami bahwa
LDP yang disusun oleh Tim Investigator tidak
memuat seluruh keterangan dari saksi-saksi
yang

diperiksa.

Dalam

hal

ini,

terdapat

kemungkinan adanya keterangan hal tersebut, keterangan saksi yang bertentangan atau tidak
sesuai dengan dalil-dalil yang Tim Investigator
ajukan dan tidak dimasukkan ke dalam LDP.
Hal

ini

tentunya

merugikan

kepentingan

hukum Terlapor I untuk mendapatkan bahan
yang cukup dan berimbang untuk menyusun
pembelaan;
48.1.1.9 Bahwa

Terkait

dengan

pelaksanaan

pemeriksaan terhadap Saksi, Terlapor I masih
menemukan adanya saksi yang yang diambil
sumpah dan diperiksa secara bersamaan. Hal
ini dapat dilihat pada pemeriksaan tanggal 20
Oktober

2015

terhadap

Ir.

Qomaruzzaman

(Direktur Usaha Industri PT Rekayasa Industri)
dan I Wayan Wijana (Proposal Manager PT
Rekayasa

Industri).

Dalam

pemeriksaan

tersebut, keduanya disumpah dan diperiksa
secara bersamaan serta keterangan mereka
dicatat

dalam

satu

BAP

yang

sama,

sebagaimana ditunjukkan pada Butir 2 BAP
sidang pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2015
(vide Bukti B6); --------------------------------------48.1.2

Terkait pemeriksaan terhadap ahli dari LKPP; -------------48.1.2.1 Bahwa Terlapor I juga menemukan adanya
pembatalan

pemeriksaan

tanpa

melalui

pemberitahuan secara resmi dalam persidangan
ataupun

melalui

surat

resmi.

Dalam

persidangan tanggal 13 Januari 2016, Majelis
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Komisi

memutuskan akan memeriksa pejabat

LKPP yang menandatangani surat dari LKPP
dengan status sebagai Ahli, yaitu: Bapak Emin
Adhi Muhaemin selaku Direktur Bidang Hukum
dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II (menjabat
pada saat dibuatnya surat dari LKPP tanggal 11
Desember 2014) serta Bapak Ir. Fadli Arif
selaku Direktur Advokasi dan Penyelesaian
Sanggah

Wilayah

II

(menjabat

pada

saat

dibuatnya surat dari LKPP tanggal 5 Februari
2015), hal ini ditunjukkan dalam Butir 53 dan
57 BAP sidang pemeriksaan tanggal 13 Januari
2016 (vide Bukti B18);------------------------------48.1.2.2 Bahwa inisiatif untuk menghadirkan ahli dari
LKPP yang menandangani surat dari LKPP
adalah berasal dari Majelis Komisi sendiri,
dimana dalam hal ini kami sangat menghormati
dan setuju karena dilakukan dalam rangka
mencari kebenaran materil. Menindaklanjuti
hal tersebut, kami telah menginformasikan
melalui Panitera bahwa pihak dari LKPP yang
menandatangani

surat

tersebut

berkenan

untuk hadir dan bersedia untuk diperiksa pada
persidangan tanggal 15 Januari 2016. Untuk
kepastian adanya persidangan tersebut, pihak
dari LKPP meminta adanya surat panggilan
resmi dari KPPU. Namun demikian, hingga
menjelang persidangan tidak ada kejelasan atas
surat panggilan bahwa berdasarkan informasi
dari

Panitera

pemeriksaan

persidangan
ahli

menandatangani

dengan

agenda

LKPP

yang

dari

surat

LKPP

tidak

jadi

dilaksanakan; ----------------------------------------48.1.2.3 Bahwa

berdasarkan

pemeriksaan

berkas

perkara (inzage) pada 19 Januari 2016, kami
tidak

menemukan
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pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur
LKPP yang menandatangani Surat tersebut. Hal
ini tentunya sangat kami sayangkan, selain
karena pemeriksaan terhadap Direktur LKPP
merupakan perintah dari Majelis Komisi sendiri
di dalam persidangan sebelumnya, keterangan
dari Direktur LKPP sangat dibutuhkan untuk
menggali kebenaran materil atas perkara ini,
khususnya mengenai dasar pemikiran dari
LKPP

dalam

memberikan

pendapat

terkait

permasalahan Tender EPCC; ----------------------48.2 Terkait Aspek Materil; -----------------------------------------------------48.2.1

Kedudukan Terlapor I dan Pentingnya Proyek Amurea II; 48.2.1.1 Kedudukan Terlapor I; -----------------------------48.2.1.1.1.

Bahwa

Terlapor

I

merupakan

anak perusahaan dari PT Pupuk
Indonesia (Persero) atau disebut
juga

Pupuk

Company

Indonesia
(“PIHC”).

Holding
Namun

demikian, karena Terlapor I hanya
merupakan

anak

perusahaan

PIHC, maka kedudukan Terlapor I
bukan merupakan Badan Usaha
Milik Negara (“BUMN”) melainkan
tetap

perusahaan

biasa

yang

tunduk pada Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UU No. 40/2007”); ----48.2.1.1.2.

Bahwa

Kedudukan

Terlapor

I

sebagai anak perusahaan PIHC
sendiri

berlaku

dikeluarkannya

sejak
Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 1997
tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia
Ke
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Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Pupuk Sriwijaya (“Perpres No.
28/1997”),

penyertaan

modal

negara secara langsung yang ada
di beberapa perusahaan produsen
pupuk

1

Dengan
modal

dialihkan kepada PIHC.
pengalihan
tersebut,

penyertaan

merujuk

pada

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (“UU
No. 19/2003”) 2 , PIHC termasuk
sebagai BUMN; ----------------------48.2.1.1.3.

Bahwa Mengacu kepada Pasal 1
angka 2 Peraturan Menteri Negara
BUMN Nomor PER-03/MBU/2012
tentang Pedoman Pengangkatan
Anggota

Direksi

Dewan

dan

Anggota

Komisaris

Anak

Perusahaan Badan Usaha Milik
Negara

(“Permeneg

BUMN

No.

03/2012”) 3 dan Pasal 1 angka 6
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor

PER-15/MBU/2012

tentang

Perubahan

Atas

Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor

PER-05/MBU/2008

tentang

Pedoman

Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan

Jasa

BUMN

(“Permeneg

BUMN No. 15/2012”) 4, Terlapor I
memenuhi

kualifikasi

sebagai

PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda.
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3 Anak Perusahaan BUMN didefinisikan sebagai perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
4 Anak Perusahaan BUMN didefinisikan sebagai: (a) perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh
BUMN yang bersangkutan; (b) perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain atau (c)
perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%.
1

2

halaman 131 dari 349

SALINAN
anak perusahaan BUMN karena
(i) 99,9% sahamnya dimiliki oleh
PIHC

yang

merupakan

BUMN;

serta (ii) PIHC memiliki kendali
penuh atas Terlapor I. Dengan
demikian,

status

kelembagaan

usaha Terlapor I bukan sebagai
BUMN, melainkan sebagai Anak
Perusahaan BUMN. Sebagai anak
perusahaan

BUMN,

Terlapor

I

tidak tunduk terhadap ketentuanketentuan yang mengatur BUMN
kecuali ketentuan tersebut secara
spesifik menentukan bahwa Anak
Perusahaan

BUMN

dalam

cakupan

tersebut.

Di

termasuk
ketentuan

sisi

lain,

sebagai

badan usaha swasta berbentuk
perseroan

terbatas,

Terlapor

I

tunduk kepada hukum korporasi
yang berlaku, antara lain UU No.
40/2007; -----------------------------48.2.1.1.4.

Bahwa

Terlapor

produsen
maupun

I

pupuk

merupakan

(baik

subsidi

non-subsidi)

untuk

berbagai jenis antara lain pupuk
urea,

ZA,

Phonska,
pupuk

NPK

SP-36/Superphos,
Kebomas,

petroganik.

Selain

dan
itu,

kegiatan usaha Terlapor I juga
meliputi produksi produk nonpupuk, seperti Amoniak, Asam
Sulfat,

Asam

Fosfat,

Gypsum,

Cement Retarder, dan Aluminium
Fluoride (ALF3; ---------------------48.2.1.2

Pentingnya Proyek Amurea II; --------------------
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48.2.1.2.1.

Bahwa Sejalan dengan program
pemerintah

dalam

swasembada

pencapaian

pangan

berkelanjutan,
masyarakat

yang

kebutuhan
(terutama

sektor

pertanian) terhadap pupuk urea,
ZA, dan NPK, serta bahan baku
produk-produk

tersebut

(i.e.

Amoniak) mengalami peningkatan
secara

signifikan.

perusahaan

yang

Sebagai
memperoleh

mandat dari Pemerintah untuk
memproduksi dan menyalurkan
pupuk

bersubsidi

5

,

timbul

kebutuhan bagi Terlapor I untuk
dapat

memenuhi

kebutuhan
sehingga

peningkatan

pupuk
Terlapor

tersebut
I

membuat

Proyek Amurea II; ------------------48.2.1.2.2.

Bahwa Proyek Amurea II adalah
proyek

pembangunan

Amoniak

dengan

660.000
pupuk

ton
urea

pabrik
kapasitas

per

tahun,

dengan

dan

kapasitas

570.000 ton per tahun. Proyek ini
bertujuan meningkatkan produksi
dan

penyaluran

Indonesia
pemenuhan

pupuk

dalam
kebutuhan

di

rangka
pupuk

domestik yang terus meningkat.
Saat ini, dari total potensi pasar
pupuk

urea

di

Jawa

Timur

sebesar 1 juta ton per tahun,
Terlapor I hanya dapat memenuhi
5 Melalui (i) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011; dan (ii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
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kebutuhan pasar sebesar 460.000
ton per tahun akibat keterbatasan
kapasitas
Amoniak

produksi
yang

pabrik

dimiliki

oleh

Terlapor I; ----------------------------48.2.1.2.3.

Bahwa proyek ini diharapkan juga
dapat

mengurangi

ketergantungan
terhadap

Terlapor

Amoniak

selama

ini

struktur

pasokan

impor

terjadi

I
yang

sehingga

bahan

baku

Amoniak untuk pupuk urea dapat
diperkuat dan stabilitas pasokan
bahan
Dengan
produksi

baku

dapat

kapasitas
saat

ini,

terjaga.
fasilitas

Terlapor

I

masih harus melakukan impor
setengah kebutuhan amoniaknya,
yaitu impor sebesar 400.000 ton
per tahun dari total kebutuhan
Amoniak

Terlapor

I

sebesar

845.000 ton per tahun; -------------

Gambar: Proyek Amurea II untuk memperkuat struktur bahan baku.
Saksi Ir. Satriyo Nugroho pada
Butir 24 BAP sidang pemeriksaan
tanggal 12 November 2015 (vide
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Bukti B7) memberikan keterangan
sebagai berikut: ---------------------24

Pertanyaan

Saksi adalah wakil ketua pada periode I dan

Terlapor I

menjadi ketua di periode II, apa latar belakang
proyek ini?

Jawaban

Adanya

penugasan

dari

pemerintah

untuk

melakukan revitalisasi dalam industri pupuk, di
Inpres

2

tahun

membutuhkan

2010.

400.000

Saat

ini

petrokimia

ton/tahunnya

karena

kebutuhan pupuk 800.000 ton/tahun. Diharapkan
kedepannya

kami

dapat

menghemat

subsidi

pemerintah dalam hal pupuk.
Kebutuhan pupuk di Jawa Timur saja kami belum
mencukupi, apabila proyek ini sudah terlaksana
maka kami dapat menutupi kebutuhan pupuk di
wilayah Jawa Timur.

48.2.1.2.4.

Bahwa Proyek Amurea II kelak
dapat

berkontribusi

penghematan
keuangan

pada

baik

Terlapor

dalam

I

maupun

keuangan negara. Penghematan
tersebut dapat diperoleh karena
biaya

importasi

Amoniak

jauh

lebih besar dibandingkan dengan
biaya produksi Amoniak secara
domestik oleh Terlapor I. Dengan
demikian,

beban

Pemerintah

dalam alokasi pengadaan pupuk
bersubsidi untuk sektor pertanian
dapat berkurang; --------------------
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Gambar 2. Potensi nilai penghematan Proyek Amurea II per tahun.
48.2.1.2.5.

Bahwa Walaupun Proyek Amurea
II

adalah

salah

satu

wujud

pelaksanaan mandat Pemerintah
kepada

Terlapor

I

untuk

memproduksi dan menyalurkan
pupuk bersubsidi di Indonesia,
dana

proyek

berasal

tersebut

dari

dana

tidak

Anggaran

Penerimaan dan Belanja Negara
(“APBN”)

dan/atau

Anggaran

Penerimaan dan Belanja Daerah
(“APBD”) maupun pinjaman luar
negeri

yang

Pemerintah.

dijamin
Proyek

oleh

tersebut

didanai sendiri oleh Terlapor I
melalui

pinjaman

dana

pihak

ketiga yang tidak dijamin oleh
Pemerintah ; -------------------------48.2.1.2.6.

Bahwa

sebagai

langkah

awal

pelaksanaan Proyek Amurea II
tersebut, Terlapor I melakukan
kegiatan pengadaan untuk jasa
engineering,

procurement,

construction,
(“EPCC”).

and

commissioning

Kegiatan

pengadaan

tersebut dilakukan melalui tender
untuk

memilih

kontraktor
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membangun pabrik Amurea II,
mulai

dari

pengadaan

perencanaan,

material

pembangunan,

terkait,

pengawasan,

sampai dengan pabrik tersebut
dapat dioperasikan oleh Terlapor
I;
48.2.2

Terbukti Direksi Terlapor I mempunyai kewenangan
untuk mencabut keputusan Diskualifikasi yang telah
dikeluarkan Panitia Tender; -----------------------------------48.2.2.1 Direksi Terlapor I Mempunyai Wewenang untuk
Membuat Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
untuk Terlapor I; -----------------------------------48.2.2.1.1.

Bahwa PKG adalah badan usaha
berbentuk

perseroan

terbatas

yang didirikan menurut hukum
negara

Republik

Indonesia.

Berdasarkan UU No. 40/2007,
perseroan terbatas adalah badan
hukum

yang

persekutuan

merupakan

modal,

berdasarkan
melakukan
dengan

didirikan
perjanjian,

kegiatan

modal

usaha

dasar

yang

seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan

dalam

UU

40/2007

serta

peraturan

pelaksanaannya.

No.

Terhadap

perseroan ini maka berlaku UU
No. 40/2007 dan anggaran dasar
perseroan; ---------------------------48.2.2.1.2.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor
22

tanggal

mengenai
Umum
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Biasa

PT

Petrokimia

Gresik

(“Anggaran Dasar Terlapor I”) (vide
Bukti

T1-1),

terbukti

bahwa

Terlapor I merupakan perseroan
terbatas

yang

mempunyai

maksud dan tujuan melakukan
usaha

di

bidang

industri,

perdagangan dan jasa di bidang
perpupukan,

petrokimia,

agrokimia, agroindustri dan kimia
lainnya

serta

pemanfaatan

optimalisasi
sumber

daya

Terlapor I untuk menghasilkan
barang

dan/atau

jasa

yang

bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat

untuk

mendapatkan/mengejar
keuntungan guna meningkatkan
nilai

Terlapor

I

menerapkan

dengan

prinsip-prinsip

perseroan

terbatas.

Dengan

demikian,

terbukti

bahwa

Terlapor I merupakan perseroan
terbatas yang tunduk pada UU
No.

40/2007.

Perusahaan

Sebagai

BUMN,

Anak

Terlapor

I

tidak tunduk terhadap ketentuanketentuan yang mengatur BUMN
kecuali ketentuan tersebut secara
spesifik menentukan bahwa Anak
Perusahaan
dalam

BUMN

cakupan

termasuk
ketentuan

tersebut; -----------------------------48.2.2.1.3.

Bahwa

organ

perseroan

sebagaimana diatur dalam UU No.
40/2007
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terdiri

dari

i)

Rapat

SALINAN
Umum

Pemegang

Saham,

ii)

Direksi dan iii) Dewan Komisaris
yang

mana

tiap-tiap

organ

perusahaan tersebut mempunyai
wewenang dan tanggung jawab
masing-masing. Dalam Pasal 92
UU No. 40/2007, telah diatur dan
ditegaskan

bahwa

mempunyai

Direksi

wewenang

untuk

menjalankan

pengurusan

perseroan

kepentingan

untuk

perseroan
maksud
sesuai

dan
dan

sesuai

tujuan

dengan

dipandang

dengan

perseroan

kebijakan

tepat,

yang

dalam

batas

yang ditentukan dalam UU No.
40/2007

dan/atau

anggaran

dasar serta mempunyai wewenang
untuk mewakili perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan
sesuai

dengan

ketentuan

anggaran dasar. Berdasarkan hal
dimaksud,

maka

Direksi

merupakan organ tertinggi dalam
perusahaan

terkait

dengan

pengurusan perseroan; ------------48.2.2.1.4.

Bahwa

sebagai

dalam

organ

tertinggi

perusahaan

yang

mempunyai

kewajiban

untuk

menjalankan perusahaan dengan
sebaik-baiknya,
mempunyai

Direksi

wewenang

mengeluarkan,

untuk

termasuk

di

dalamnya untuk meninjau ulang,
memperbaiki,
menyesuaikan,
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dan/atau
kebijakan

yang

SALINAN
diperlukan

untuk

menjalankan

pengurusan perseroan, termasuk
kebijakan dan ketentuan terkait
pengadaan,

dimana

dalam

menjalankan

tugas

kepengurusannya

harus

senantiasa:; -------------------------a. Bertindak dengan itikad baik; b. Memperhatikan
perseroan
kepentingan

kepentingan

dan

bukan

dari

pemegang

saham semata-mata; -----------c. Kepengurusan

perseroan

harus dilakukan dengan baik
sesuai

dengan

kewenangan
kepadanya

tugas

yang

dan

diberikan

dengan

tingkat

kecermatan yang wajar; -------d. Tidak

diperkenankan

melakukan

tindakan

yang

dapat menyebabkan benturan
kepentingan

antara

kepentingan perseroan dengan
kepentingan direksi; -----------48.2.2.1.5.

Bahwa

Sehubungan

dengan

pengadaan barang dan jasa di
lingkungan

Terlapor

I,

berdasarkan Surat dari Kepala
Biro Hukum Kementerian BUMN
No. S-83/S.MBU.2/2011 tanggal
21

Desember

penjelasan

2011
mengenai

perihal
PT

Petrokimia Gresik (“Surat Kabiro
No. S-83/2011”) (vide Bukti T1-3),
pengadaan

barang/jasa

yang

dilakukan oleh Terlapor I dengan
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SALINAN
tidak

menggunakan

APBN

dan/atau APBD maka pengadaan
barang/jasa

dimaksud

tidak

tunduk pada Peraturan Presiden
tentang

Pengadaan

dan/atau

Jasa

di

Barang
lingkungan

Pemerintah; -------------------------48.2.2.1.6.

Bahwa

Surat

83/2011

di

dengan

Kabiro
atas

No.

juga

S-

sesuai

ketentuan

dalam

Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya
Pengadaan
mana

(“Perpres

Barang/Jasa”)

dalam

Pasal

Pengadaan

Perpres

Barang/Jasa

menyatakan
bahwa

2

yang

pada

Perpres

Barang/Jasa

pokoknya
Pengadaan

hanya

berlaku

terhadap Pengadaan Barang/Jasa
yang

pembiayaannya

sebagian

atau

baik

seluruhnya

bersumber dari APBN/APBD; ----48.2.2.1.7.

Bahwa

Surat

83/2011

juga

Kabiro

No.

selaras

S-

dengan

pendapat Ahli Hukum Perseroan
Prof.

Nindyo

Pramono

dan

pendapat ahli Pengadaan Barang
dan Jasa Ir. Harmawan Kaeni
yang pada pokoknya menyatakan
bahwa

dalam

pengadaan

barang/jasa yang dilakukan oleh
perseroan

swasta,

maka

pengadaan barang/jasa dimaksud
tidak
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tunduk

pada

Peraturan

SALINAN
Presiden
Barang

tentang

Pengadaan

dan/atau

lingkungan

Jasa

Pemerintah.

di
Lebih

lanjut, perseroan swasta boleh
memiliki

peraturan

internal

mengenai

pengadaan

barang/jasa. Adapun keterangan
para ahli dimaksud kami uraikan
sebagai berikut: ---------------------a. Ahli Hukum Perseroan Prof.
Nindyo Pramono memberikan
keterangan

pada

pemeriksaan
Desember

sidang

tanggal

2015

(vide

17
Bukti

B17) sebagai berikut ; ----------7

Pertanyaan Apakah perseroan biasa tersebut bisa membuat
Kuasa

pedoman

tender

sendiri

Hukum

pengadaan

Terlapor I

perusahaan tersebut?

Jawaban

Ya, PT tersebut mempunyai kewenangan untuk

barang

untuk

dan

jasa

keperluan

dilingkungan

membuat pedoman sendiri untuk keperluan
pengadaan barang dan jasa.
b. Ahli Hukum Perseroan Prof.
Nindyo

Pramono

menyampaikan

juga

affidavitnya

dalam pemeriksaan tanggal 17
Desember
kutip,

2015

antara

yang
lain

kami

sebagai

berikut ----------------------------“Menurut
dimaksud

Ahli,

PT

dalam

sebagaimana
jawaban

atas

pertanyaan nomer 1 di atas, PT tersebut
mempunyai
mengeluarkan

kewenangan
Pedoman

untuk
Tender

tersendiri untuk keperluan pengadaan
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SALINAN
barang/jasa.

Bahwa

pengaturan

pedoman pengadaan barang dan/atau
jasa yang diberlakukan bagi perseroan
adalah termasuk kegiatan pengurusan.
Oleh

sebab

itu

Direksi

mempunyai

kewenangan menetapkan suatu aturan
main agar setiap orang yang terlibat
dalam

pengadaan

perseroan

barang/jasa

menjalankan,

di

mematuhi

peraturan tersebut, sehingga tujuan dari
pengadaan barang/jasa bagi perseroan
untuk

kepentingan

terbaik

perseroan

dapat dicapai. Bahwa dengan demikian
Direksi adalah pihak yang berwenang
untuk menetapkan peraturan/pedoman
pengadaan barang/jasa di lingkungan
perseroan.”
48.2.2.1.8.

Bahwa
dalam

Berdasarkan
UU

No.

ketentuan

40/2007

serta

pandangan ahli hukum di atas,
terbukti bahwa Surat Keputusan
Direksi PT Petrokimia Gresik No.
0306/TU.04.02/30/SK/2011
tentang Ketentuan Pelaksanaan
Pengadaan

Barang/Jasa

Petrokimia

Gresik

PT

tanggal

22

Agustus 2011 yang dikeluarkan
oleh

Direksi

Terlapor

I

untuk

mengatur pengadaan barang/jasa
di lingkungan Terlapor I (“SK No.
0306/2011”)

(vide

merupakan

Ketentuan

berdasar

Bukti

hukum

dan

T1-2)
yang
oleh

karenanya Terbukti juga bahwa
Direksi

Terlapor

I

mempunyai

wewenang untuk membuat dan
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SALINAN
sekaligus

memperbaiki

atau

melengkapi peraturan pengadaan
barang/jasa

di

lingkungan

Terlapor I, agar senantiasa sejalan
dengan

tujuan

kondisi

atau

perseroan

dan

perkembangan

usaha; -------------------------------48.2.2.2 Direksi Terlapor I Mempunyai Kewenangan
untuk Mengoreksi dan Mencabut Keputusan
Diskualifikasi yang Dikeluarkan oleh Panitia
Tender;
48.2.2.2.1.

Bahwa Sesuai dengan penjelasan
sebelumnya, Direksi merupakan
organ perseroan yang mempunyai
kedudukan

tertinggi

manajemen

dalam

pengurusan

perseroan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan

yang

diatur

dalam

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No.
40/2007

dimana

mempunyai

kewenangan

menjalankan
perseroan

Direksi
untuk

kepengurusan
dan

mengambil

kebijakan yang dianggap tepat
sesuai

maksud

perseroan,

dan

tujuan

termasuk

untuk

membuat,

mengubah,

memperbaiki, menyesuaikan dan
melengkapi

ketentuan

terkait

pengadaan barang atau jasanya; 48.2.2.2.2.

Bahwa Sesuai dengan ketentuan
pengadaan

yang

berlaku

bagi

Terlapor I, nilai proyek dalam
pengadaan barang/jasa ini juga
merupakan
dibawah
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nilai

yang

kewenangan

berada
Direksi

SALINAN
dalam

menentukan

tender,

dimana

pemenang

tugas

Panitia

Tender adalah untuk membantu
Direksi (Direktur Utama) dalam
rangka

menemukan

peserta

terbaik untuk diusulkan kepada
Direksi.

Oleh

karena

itulah,

dalam

Nota

Dinas

yang

dikeluarkan oleh Direksi kepada
Panitia Tender terdapat ketentuan
bahwa

Panitia

Tender

mempertanggungjawabkan

hasil

pekerjaannya kepada Direksi; ----48.2.2.2.3.

Bahwa Saksi Ir. Satriyo Nugroho
pada Butir 10 dan 27 BAP sidang
pemeriksaan tanggal 12 November
2015 (vide Bukti B7) memberikan
keterangan sebagai berikut ; ------

10 Pertanyaan Apakah dimungkinkan adanya pengaruh dari pihak luar
Majelis

selain dari Panitia dalam proses tender ini?

Komisi
Jawaban

Wewenang panitia hanya sampai sebatas mengusulkan
calon pemenang. Setiap perkembangan tahapan, kami
akan laporkan kepada direksi.

27 Pertanyaan Apakah panitia tender bertanggung jawab pada direksi?
Terlapor I
Jawaban

Betul, kami bertanggung jawab pada direksi. Setiap tahap
yang kami kerjakan dilaporkan pada Direksi, setiap
laporan kami ada arahan dari Direksi.
48.2.2.2.4.

Bahwa

sebagaimana

terbukti

dalam uraian di atas, Direksi
mempunyai
membuat

peraturan

barang/jasa
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wewenang
di

untuk

pengadaan
lingkungan

SALINAN
sendiri.

Selain

wewenang

tersebut, berdasarkan Pasal 103
UU No. 40/2007, terbukti bahwa
Direksi

dapat

memberi

kuasa

tertulis kepada 1 (satu) orang
karyawan perseroan atau lebih
atau kepada orang lain untuk dan
atas nama perseroan melakukan
perbuatan

hukum

sebagaimana

tertentu

yang

diuraikan

dalam surat kuasa sebagaimana
diatur dalam Pasal 103 UU No.
40/2007.

Pemberian

dimaksud

kuasa

merupakan

perpanjangan kuasa dari Direksi
yang

mana

hal

tersebut

mempunyai konsekuensi yuridis
bahwa

tanggung

jawab

wewenang

dan

sebagaimana

tercantum

dalam

kuasa

tetap

melekat kepada Direksi ; ----------48.2.2.2.5.

Bahwa

erdasarkan

UU

No.

40/2007 dan SK No. 0306/2011,
maka

Direksi

kewenangan

mempunyai

untuk

mengoreksi

keputusan yang dikeluarkan oleh
Panitia Tender apabila keputusan
tersebut dipandang tidak tepat
sesuai

maksud

perseroan.

Hal

dan
ini

juga

tujuan
telah

sesuai dengan pendapat Ahli Prof.
Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS,
serta surat yang dikeluarkan oleh
LKPP pada tanggal 11 Desember
2014 (vide Bukti B17) dan tanggal
5 Februari 2015 (vide Bukti A48);
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SALINAN
48.2.2.2.6.

Bahwa adapun keterangan Ahli
Hukum Perseroan Prof. Nindyo
Pramono

pada

Butir

10

BAP

sidang pemeriksaan tanggal 17
Desember 2015 (vide Bukti B17)
sebagai berikut; ---------------------10 Pertanyaan Apabila dalam tender, Direksi membuat nota dinas untuk
Kuasa

membentuk

Hukum

kepada Direksi. Dalam pelaksanaan tugas panitia tender

Terlapor I

tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan
perseroan,

panitia

tender

apakah

yang

Direksi

bertanggung

berwenang

jawab

mengoreksi

keputusan Panitia tender yang tidak sesuai tersebut?
Jawaban

Terkait Nota Dinas merupakan mandat atau kuasa yang
diberikan kepada Panitia Tender. Dalam Pasal 103 UUPT,
Direksi

dapat

karyawannya.

memberikan
Jadi

Panitia

kuasa/mandat
Tender

kepada

memperoleh

mandat/kuasa dari Direksi untuk mengurus kepentingan
perseroan. Direksi itu bertindak untuk dan atas nama
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Jika dalam melaksanakan mandat, Panitia Tender tidak
melakukan tindakan yang sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan atau berpotensi merugikan perseroan,
maka Direksi dapat melakukan koreksi terhadap tindakan
Panitia Tender tersebut.
48.2.2.2.7.

Bahwa keterangan Ahli hukum
Prof. Nindyo Pramono di atas juga
sejalan dengan ahli pengadaan
barang dan jasa Ir. Harmawan
Kaeni dalam Butir 22 BAP sidang
pemeriksaan

pada

tanggal

15

Desember 2015 (vide bukti B15)
sebagai berikut: ---------------------22 Pertanyaan Pada proses komersial, apabila panitia membuat suatu
Kuasa

keputusan yang mendiskualifikasi peserta tender dan
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SALINAN
Hukum

belakangan diketahui keputusan tersebut salah, apakah

Terlapor III

panitia tender atau direksi dari perusahaan tersebut
berwenang ubah keputusannya?

Jawaban

Semua keputusan atau kekeliruan dapat diperbaiki.
Dalam proses tender, user akan berusaha mendapatkan
hasil terbaik.
48.2.2.2.8.

Bahwa

berdasarkan

0306/2011,
telah

Direksi

SK

Terlapor

mengatur

I

mengenai

pelaksanaan
barang/jasa

No.

pengadaan
yang

mana

berdasarkan

Pasal

0306/2011

telah

dinyatakan

ketentuan

pelaksanaan

bahwa

pengadaan

13

SK

No.

barang/jasa

perusahaan

dijelaskan

secara

rinci dalam petunjuk pelaksanaan
pengadaan barang/jasa. Adapun
ketentuan

tersebut

Terlapor

I

kutip sebagai berikut; -------------“Untuk memberikan pedoman pelaksanaan teknis
dan

administrative

kepada

Panitia/Pelaksana

Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa, Ketentuan Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Perusahaan dijelaskan secara rinci
dalam

Petunjuk

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa.”
48.2.2.2.9.

Bahwa Terkait SK No. 0306/2011
diatas, kemudian ditindaklanjuti
dengan adanya ketentuan lebih
rinci

mengenai

pengadaan

barang/jasa di Terlapor I yaitu
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
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No.

PD-02-0002.

SALINAN
Khusus

terkait

Engineering,

tender
Procurement,

Construction and Commissioning
Work (EPCC) Proyek Amurea II di
PT Petrokimia Gresik, Terlapor I
mengeluarkan

dokumen

yang

mengatur lebih lanjut ketentuan
tender yang berlaku untuk Proyek
Amurea II, yaitu Invitation For Bid
for

Engineering,

Construction,

and

Procurement,
Commisioning

Work of Ammonia-Urea II Project,
November 2013 (“IFB”) (vide Bukti
C20);

-------------------------------

48.2.2.2.10. Bahwa Berdasarkan dokumen IFB
dan

Petunjuk

Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa PD-020002 yang dijadikan dasar serta
acuan dalam Tender EPCC Proyek
Amurea II di PKG, memang tidak
ada

ketentuan/petunjuk

spesifik

mengatur

peninjauan

tentang

ulang

keputusan

terhadap

diskualifikasi

dilakukan

oleh

yang

panitia

yang
tender

terhadap Konsorsium Wuhuan –
Adhi Karya; --------------------------48.2.2.2.11. Bahwa tidak adanya ketentuan
tersebut

tidak

Direksi

mengakibatkan

tidak

kewenangan

mempunyai

untuk

melakukan

koreksi, hal ini karena secara
hukum

kewenangan

Direksi

untuk

melakukan

koreksi

terhadap
dikeluarkan
halaman 149 dari 349

keputusan
Panitia

yang
Tender

SALINAN
melekat

pada

fungsi

dan

kedudukan Direksi sebagai organ
tertinggi

dalam

perseroan

kepengurusan

yang

mempunyai

kewenangan untuk mengeluarkan
keputusan atau kebijakan yang
dianggap tepat untuk kepentingan
peseroan

sebagaimana

diatur

dalam Pasal 92 dan 98 UU No.
40/2007. Selain itu, fakta bahwa
kedudukan Panitia Tender sendiri
juga diangkat dan ditetapkan oleh
Direksi serta bertanggung jawab
kepada Direksi sehingga tentunya
Direksi mempunyai kewenangan
untuk
yang

mengoreksi
dikeluarkan

Tender,

apalagi

keputusan
oleh

Panitia

tender

dalam

perkara ini adalah tender yang
secara langsung berada di bawah
kewenangan
nilainya

Direksi
di

karena

atas

Rp.

500.000,000,000,-; -----------------48.2.2.2.12. Bahwa

dengan

demikian

tidak

ada kekosongan hukum berkaitan
dengan
untuk
yang

kewenangan
mengoreksi

dikeluarkan

Direksi
keputusan

oleh

Panitia

Tender karena kembali kepada
prinsip-prinsip

hukum

yang

diatur dalam UU No. 40/2007
serta Anggaran Dasar perseroan
yang

menempatkan

Direksi

sebagai jabatan tertinggi dalam
pengurusan perseroan termasuk
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SALINAN
dalam

pelaksanaan

pengadaan

barang dan jasa; --------------------48.2.2.2.13. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) SK
No.

0306/2011

ketentuan

juga

yang

kewenangan

terdapat

memberikan

kepada

Direksi

untuk mengeluarkan keputusan
atau

kebijakan

baru

apabila

terdapat hal-hal yang belum jelas
atau

belum

diatur

dalam

Pedoman Pengadaan Barang dan
Jasa karena belum tentu semua
hal sudah diatur dalam Pedoman
tender

tersebut.

Adapun

ketentuan tersebut adalah sebagai
berikut: ------------------------------“Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan
ini akan ditetapkan kemudian.”
48.2.2.2.14. Bahwa

berdasarkan

tersebut

dan

ketentuan

penjelasan

kami

sebelumnya hal di atas, terbukti
bahwa

Direksi

Terlapor

I

mempunyai

wewenang

untuk

menentukan

kebijakan

dalam

pengadaan

barang/jasa

di

lingkungan Terlapor I, termasuk
melakukan
diskualifikasi

pencabutan
terhadap

peserta

tender.; ------------------------------48.2.2.2.15. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat
(1) SK No. 0306/2011 yang pada
pokoknya memberikan wewenang
kepada Direksi Terlapor I untuk
membuat
ditegaskan
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kebijakan
oleh

Ahli

juga
Hukum

SALINAN
Perseroan Prof. Nindyo Pramono
pada

pemeriksaan

Desember

2015

tanggal
serta

17
Ahli

Pengadaan Barang dan Jasa Ir.
Harmawan

Kaeni

pada

pemeriksaan tanggal 15 Desember
2015. Adapun keterangan ahliahli

dibawah

persidangan

sumpah

tersebut,

dalam
Terlapor

uraikan sebagai berikut; ----------a. Keterangan
Perseroan
Pramono
tanggal
(Vide

Ahli

Hukum

Prof.

Nindyo

pada
17

pemeriksaan

Desember

Bukti

B17)

2015
yang

menyatakan sebagai berikut; -7

Pertanyaan Apakah perseroan biasa tersebut bisa membuat pedoman
Kuasa

tender sendiri untuk keperluan pengadaan barang dan

Hukum

jasa dilingkungan perusahaan tersebut?

Terlapor I
Jawaban

Ya, PT tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat
pedoman sendiri untuk keperluan pengadaan barang dan
jasa.

9

Pertanyaan Apakah Direksi Perusahaan adalah pengelola tertinggi
Kuasa

perusahaan?

Hukum
Terlapor I
Jawaban

Ya

Direksi

penguasaan.

melakukan

perbuatan

Perbuatan

pengurusan

pengurusan

itu

dan

Direksi

mempunyai kewenangan tertinggi dalam perusahaan.
Namun dalam melakukan penguasaan perusahaan, ada
batas-batanya, dan harus memperoleh persetujuan dari
Dewan Komisaris dan RUPS.
Selain itu, untuk menegaskan
pendapat di atas, Ahli Hukum
Perseroan
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Prof.

Nindyo

SALINAN
Pramono juga menyampaikan
Affidavitnya

dalam

pemeriksaan
Desember
kutip,

tanggal

17

yang

kami

2015

antara

lain,

sebagai

berikut: ---------------------------“Dalam teori hukum perseroan dan sejalan dengan
ketentuan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
PT, Direksi dapat member kuasa tertulis kepada satu
orang karyawan atau lebih untuk dan atas nama
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Dalam
Nota Dinas terkandung perintah kepada pegawai
untuk

menjadi

Panitia

Tender

dan

mempertanggungjawabkan kepada Direksi, menurut
Ahli

bermakna

bahwa

diperintahkan

bertindak

Direksi

yang

pegawai
untuk

tersebut

dan

atas

telah
nama

memerintah

dan

mempertanggungjawabkan kepada Direksi. Sudah
barang tentu kewenangan yang diberikan kepada
Panitia Tender adalah keweanngan Direksi yang
didelegasikan
kepentingan

kepada
terbaik

Panitia

Perseroan

Tender
yang

untuk

oleh

UU

dimanatkan diurus oleh Direksi. Jika keputusan
Panitia Tender menurut Direksi dipandang akan
merugikan kepentingan perseroan, sudah barang
tentu Direksi berhak untuk merubah keputusan yang
dikeluarkan Panitia Tender.
Direksi mempunyai kewenangan untuk meninjau
kembali atau melakukan koreksi terhadap keputusan
yang telah dikeluarkan oleh panitia tender dalam
suatu pengadaan barang/jasa apabila keputusan
panitia tender dinilai Direksi sebagai keputusan yang
tidak

tepat

atau

dapat

terhadap perseroan.
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menimbulkan

kerugian
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Dalam hal suatu keputusan panitia tender disinyalir
oleh Direksi akan berpotensi merugian Perseroan,
maka

Direksi

berwenang

penuh

untuk

mengupayakan agar potensi kerugian bagi perseroan
dapat

ditekan

seminimal

mungkin,

salah

satu

caranya dengan meninjau ulang keputusan yang
dibuat

oleh

pengambilan
keputusan

panitia

tender.

keputusan
panitia

Pada

untuk

tender

akhirnya

meninjau
itu

ulang

juga

harus

dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS.”
b. Keterangan

ahli

Pengadaan

Barang dan Jasa Ir. Harmawan
Kaeni pada Butir 31 dan 32
BAP
tanggal

sidang
15

pemeriksaan

Desember

2015

(Vide Bukti B15) menerangkan
pada pokoknya bahwa Panitia
lelang

maupun

Direksi

mempunyai wewenang untuk
melakukan

koreksi

kebijakan

yang

telah

dikeluarkan.
keterangan

atas
Adapun

tersebut

sebagai

berikut; ---------------------------31 Pertanyaan
Kuasa

Apabila dalam pengadaan yang dilakukan oleh

Hukum pemerintah,

apakah

Kuasa

Pengguna

Anggaran

Terlapor I

dapat mengoreksi persyaratan yang telah dibuat?

Jawaban

Iya, betul. Spesifikasi yang sudah dibuat KPA dapat
dikoreksi oleh Panitia. Sebelum penawaran masuk
panitia boleh melakukan koreksi.

32 Pertanyaan
Kuasa

Tindakan koreksi yang dilakukan KPA atau direksi

Hukum adaah suatu hal normal maupun wajar?

Terlapor I
Jawaban

Iya itu normal dan wajar
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Pernyataan

Ahli

pengadaan

barang dan jasa di atas, juga
ditegaskan

kembali

dalam

affidavitnya yang menyatakan,
antara lain sebagai berikut: ---“..Pencabutan
proses

diskualifikasi

tender

dan

bagian

merupakan

penyelenggara/panitia
perubahan

adalah

tender.

keputusan

dari

hak/diskresi

Pencabutan

penyelenggara

atau
tender

merupakan bentuk konsekuensi logis dalam hal
terjadi kesalahan selama proses berlangsung.
Penyelenggara
menentukan
peraturan

tender

hal-hal

tender

memiliki

yang

misalnya

belum

hak

untuk

diatur

dalam

dengan

melakukan

pencabutan diskualifikasi. Tujuannya adalah untuk
mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses tender
tesebut”
48.2.2.2.16. Bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal 92, Pasal 98 dan Pasal 103
UU No. 40/2007, Pasal 16 ayat (1)
SK No. 0306/2011, keterangan
Ahli

Hukum

Nindyo

Perseroan

Prof.

Pramono

pada

pemeriksaan tanggal 17 Desember
2015 serta ahli Pengadaan Barang
dan Jasa Ir. Harmawan Kaeni
pada

pemeriksaan

tanggal

15

Desember 2015, terdapat bukti
yang tidak terbantahkan bahwa
Direksi

Terlapor

wewenang
tindakan

I

untuk
koreksi

mempunyai
melakukan
(pencabutan)

atas perbuatan diskualifikasi yang
dilakukan

oleh

panitia

tender

terhadap peserta tender; -----------
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48.2.2.3 Pengambilan

Keputusan

Pencabutan

Diskualifikasi Telah Dilakukan Atas Dasar
Itikad

Baik,

Secara

Hati-hati

dan

Memperhatikan Pendapat dari Lembaga yang
Berwenang; -----------------------------------------48.2.2.3.1.

Bahwa

berdasarkan

UU

No.

40/2007 dan Anggaran Dasar,
Direksi berwenang menjalankan
pengurusan

sesuai

dengan

kebijakan yang dipandang tepat,
dalam

batas

yang

ditentukan

dalam UU No. 40/2007 dan/atau
anggaran dasar. Selain itu, direksi
wajib

menjalankan

perusahaan

dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab. Hal ini dikenal
dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Perusahaan

yang

Baik/Good

Corporate Governance (“GCG”); ---48.2.2.3.2.

Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono
dalam

Butir

8

BAP

sidang

pemeriksaan tanggal 17 Desember
2015

(vide

menerangkan
wewenang

Bukti

B17)

tugas

dan

Direksi

sebagai

berikut:; ------------------------------8

Pertanyaan Apa ruang lingkup tugas dan wewcnang Direksi dalam
Kuasa

suatu perseroan terbatas?

Hukum
Terlapor I
Jawaban

Berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 98 UUPT. Berdasarkan
Pasal 92 UUPT, Tugas dan wewenang Direksi adalah
melakukan

perbuatan

pengurusan

perseroan

untuk

kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan yaitu untuk mencari laba. Dalam Pasal 98 UUPT,
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Direktur bertanggung jawab mewakili perusahaan di
dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, ada tugas
dan

kewajiban

lain

pertanggung-jawaban

Direksi

seperti

pengurusannya

melaporkan

kepada

RUPS,

menyelenggarakan RUPS, termasuk membuat risalah.
Tugas utama adalah melakukan perbuatan pengurusan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
tersebut.
48.2.2.3.3.

Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono
menyatakan

bahwa

melakukan

dalam

pengurusan

perseroan,

direksi

melaksanakan

harus

prinsip-prinsip

GCG, antara lain transparansi,
akuntabilitas, adil/fairness, dan
tanggung

jawab.

Berikut

keterangan beliau pada Butir 12
BAP sidang pemeriksaan tanggal
17 Desember 2015 (vide Bukti
B17): --------------------------------12 Pertanyaan Apabila sebelum mengambil suatu keputusan, Direksi
Kuasa

meminta

pendapat

Hukum

Apakah tindakan Direksi tersebut sesuai dengan Good

Terlapor I

Corporate Governance?

Jawaban

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate
Governance

kepada

memiliki

5

lembaga-lembaga

asas

yaitu

terkait.

transparency,

accountability, responsibility, Independency, and fairness
(kewajaran dan kesetaraan). Kelima asas ini diperlukan
untuk mencapai kesinambungan usaha atau sustainability.
Jiko seorang Direksi mcngambil suatu keputusan terhadap
suatu hal yang dipandang akan merugikan perseroan,
maka tindakan itu merupakan itikad baik Direksi yang
merupakan
tindakan

sikap

berhati-hati

pengurusan

dalam

menjalankan

perseroan. Tindakan

konsultasi

tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil oleh
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Direksi dapat dipertanggung-jawabkan kepada RUPS.
48.2.2.3.4.

Bahwa

Terkait

diskualifikasi

terhadap

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi, terdapat fakta yang tidak
terbantahkan

bahwa

Panitia

Tender yang diberi kuasa oleh
Direksi

Terlapor

I

melakukan
terhadap
Adhi

diskualifikasi

Konsorsium

sebagaimana

dalam

telah

Surat

Wuhuantercantum

PKG

No.

3327/LI.02.02/28/DR/2014
tanggal

26

Juni

2014

perihal

disqualification

(“Surat

Diskualifikasi”) (vide bukti T1-5)
dengan alasan sebagai berikut: --a. Konsorsium
tidak

Wuhuan-Adhi

mencantumkan

nilai

withholding tax; dan -----------b. Pencantuman
benefit

to

prosentase
Indonesia

tidak

memenuhi persyaratan dalam
IFB; -------------------------------48.2.2.3.5.

Bahwa

terkait

dengan

Surat

Diskualifikasi di atas, terdapat
bukti bahwa sesungguhnya dalam
Proposal

Harga

yang

diajukan

oleh Konsorsium Wuhuan – Adhi
telah terkandung withholding tax
karena

berdasarkan

Pedoman

Tender nilai withholding tax sudah
termasuk (included) dalam total
harga yang diajukan oleh peserta
tender
Adapun
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bukti-bukti

dari
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pencantuman

tersebut

adalah

sebagai berikut; ---------------------a. Pencantuman Withholding Tax;
i.

Faksimili

dari

Panitia

Tender No.157/LI.02.02/
28/Fax/2014 tanggal 6
Juni

2014

Commercial
Submission
Panitia

Perihal
Proposal
(“Faksimili

Tender

No.

157/2014”) (vide Bukti
T1-4; -----------------------Bukti

faksimili

dari

panitia

tender

di

atas

membuktikan total price yang diajukan oleh para
peserta pelelangan dalam proposal komersial sudah
termasuk withholding tax.
ii.

Dokumen IFB; ------------

Pasal 3.1.1:
- Schedule of Bid Price dari IFB menyatakan bahwa
“According to Indonesian Taxation Regulation, the
quotation price shall include withholding tax but
excluded 10% VAT of EPC. The withholding tax will
be deducted by Owner upon payment to the Bidder
and it will be submitted to Indonesian Government.
Bidder shall thoroughly review and consider the
withholding tax imposed on Bidder in compliance
with

prevailing

Indonesian

Tax

Regulations

as

mentioned in Section 1.43.
Adapun

terjemahan

bebasnya adalah sebagai
berikut: -------------------Sesuai dengan Peraturan
Perpajakan

Indonesia,

harga penawaran sudah
termasuk dengan pajak
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penghasilan tetapi tidak
termasuk

10%

PPN.

Pajak penghasilan akan
dikurangi

oleh

owner

atas

pembayaran

terhadap peserta lelang
dan akan disampaikan
ke Pemerintah Indonesia;
iii.

Konsorsium Wuhuan –
Adhi

Karya

sudah

menyampaikan
konfirmasi mengenai hal
ini secara lisan kepada
Panitia

Tender

total

harga

bahwa
yang

diajukan

sudah

termasuk withholding tax
sesuai peraturan tender;
iv.

Keterangan

Ahli

Ir.

Harmawan Kaeni pada
Butir

18

BAP

sidang

pemeriksaan tanggal 15
Desember
Bukti

2015

B15)

(vide
sebagai

berikut; -------------------18 Pertanyaan Apabila panitia tender sudah menerapkan harga sudah
Terlapor III

termasuk

withholding

tax,

itu

kebijakan

user

atau

pemerintah?
Jawaban

Keduanya, semua harus patuh membayar pajak. Ada
pajak yang dipungut oleh perusahaan atau pajak yang
dibayarkan

langsung

ke

pemerintah.

Jadi

harga

penawaran itu sudah termasuk withholding tax.
Berdasarkan
Panitia
157/2014
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Tender

No.

dan

IFB,

SALINAN
terdapat bukti yang tidak
terbantahkan

bahwa

semua

proposal

komersial,

termasuk

proposal

dari

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi,

dianggap

akan

telah

mencantumkan

pajak

penghasilan

(“PPh”) (withholding tax).
Sehingga, tidak adanya
pencantuman PPh secara
terpisah

di

dalam

proposal komersial tidak
dapat

diartikan

bahwa

proposal tersebut tidak
memperhitungkan

atau

mencantumkan
withholding

tax

proposalnya.
kata

Dengan

lain,

komersial

dalam

proposal

tetap

dianggap

akan
telah

memperhitungkan

dan

mencantumkan
withholding

tax,

sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

perpajakan
berlaku,

yang

terlepas

dari

ada atau tidak adanya
pencantuman
withholding
terpisah

tax
di

secara
dalam

proposal komersial; ------
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Benefit

b. Pencantuman

To

Indonesia (TKDN) ---------------i.

Berdasarkan
Komersial

Proposal
Konsorsium

Wuhuan-Adhi Section 5
Benefit

to

Indonesia,

selain

mengisi

kandungan lokal (Benefit
to

Indonesia),

Konsorsium
Adhi

terbukti
Wuhuan-

juga

telah

menyatakan secara tegas
bahwa “the above percent
may be small adjusted
during contract execution
phase,

but

THIRTY

minimum

FIVE

percent

(35%) will be consumed in
local”.

Adapun

terjemahan

bebas

pernyataan

dimaksud

adalah

persentase

di

atas dapat disesuaikan
selama
penandatanganan
kontrak,

tetapi

sedikit

paling
35%

menggunakan
kandungan lokal. Panitia
Tender

dalam

keterangannya

pada

persidangan tanggal 12
November
mengakui
saat

2015
bahwa

pada

mengeluarkan

keputusan diskualifikasi
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tidak

memperhatikan

adanya catatan tersebut
di

atas

pada

yang

terdapat

Proposal

yang

Harga

diajukan

Konsorsium
Adhi.

oleh

Wuhuan-

Padahal

catatan

tersebut sangat penting
sebagai

bukti

Konsorsium

bahwa
Wuhuan-

Adhi telah berkomitmen
akan

memenuhi

persyaratan

TKDN

sebesar 35% sesuai yang
disyaratkan dalam IFB.
Berikut

kutipan

pernyataan

Saksi

Ir.

Ashari dalam Butir 10
BAP sidang pemeriksaan
tanggal

12

November

2015 (vide Bukti B10): -10 Pertanyaan

Proposal

komersial

Majelis Komisi

clarification?

Jawaban

Betul.

berbasis

pada

face

to

face

Sebelum melakukan pemanggilan untuk membawa
dokumen kedepan, kami sampaikan bahwa dari
pembukaan nanti yang dilakukakan klarifikasi dan
negosiasi nanti tergantung dari Kebjikan direksi [

]

disampaikan secara lisan di opening speech.
Kami meminta para saksi peserta tender untuk maju
kedepan, yakni dari Wuhuan-Adhi , Rekind-Toyo, dan
Tecnimont-Krakatau.
Pada pembukaan dokumen proposal, ketika membuka
rekind-toyo

semua

dokumen

lengkap,

punya

tecnimont-krakatau juga lengkap dan wuhuan-adhi
dengan kolom withholding tax tidak diisi.
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Kemudian peserta tender lain menyampaikan bahwa
wuhuan adhi tidak memenuhi syarat, peserta lain
mulai ramai namun wuhuan-adhi menyampaikan hal
tersebut tidak dipersyaratkan.
Keputusan ahkir dari panitia, dengna adanya kolom
kosong

di

wuhuan-adhi

kami

melakukan

diskualifikasi pada wuhuan-adhi.
Dalam berita acara kami sampaikan bahwa wuhuan
adhi didiskualifikasi karena kolom witholding tidak
diisi dan benefit to indonesia kurang dari 35%.
Untuk benefit to indonesia, wuhuan adhi model
penyampaiannya berbeda dnegan peserta lain namun
kolom yang kami sediakan sama untuk semua
peserta.
Berdasarkan kondisi saat itu, kami mohon maaf untuk
kurang cermat, kami hanya fokus pada matematis
kami.
…
Selain itu, Panitia Tender
dalam

mengambil

keputusan diskualifikasi
juga

tidak

dilakukan

sepenuhnya

secara

murni

Panitia

oleh

Tender,

melainkan

akibat tekanan/desakan
dari Para Peserta Tender
lainnya. Hal ini secara
tegas dinyatakan sendiri
oleh Saksi dari Rekayasa
Industri

–

Yogyakarta

bernama

Ir.

Qomaruzzaman, MM dan
I

Wayan

Wijana

pada

persidangan 20 Oktober
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2015 butir 23 sebagai
berikut (vide Bukti B6): 22 Pertanyaan

Bagaimana dengan pembukaan harga?

Investigator
Jawaban

.....
Pada saat pembukaan dokumen diletakan di meja, ada
saksi dari masing-masing bidder, dan dokumen yang di
chek dan ditayangkan di layar (slide) dan ada chek list.
Pada saat sebelum diumumkan pricing, harga tidak
tercantum (dalam slide). Konsorisum Wuhuan – Adhi
tidak mencantumkan withholding tax dan prosentase
benefit to Indonesia kurang dari 35%, sehingga PT
Rekayasa
bersitegang

Industri
kepada

dan

PT.

Krakatau

Panitia

Enginering

sehingga

Panitia

mengdiskualifikasi Konsorsium Wuhuan – Adhi dan
Panitia mempersilahkan wuhuan untuk keluar dari
ruangan ….
Saksi

Ir.

dalam

Ashari,

MT

persidangan

tanggal
2015

12

November

dalam

BAP-nya

pada butir 71 (vide Bukti
B10)

juga

menyatakan

sebagai berikut: ---------22 Pertanyaan Apakah ada tekanan atau pressure dalam proses tender
Kuasa

ini pada tanggal 26 Juni 2014?

Hukum
Terlapor I
Jawaban

Semua saksi mengetahui dokumen yang dibuka oleh
panitia. Sewaktu membuka dokumen Wuhuan – Adhi,
pada saat melihat withholding tax kosong, saksi dari
Rekind menyatakan ada kolom kosong, dan suasana
mulai panas. Saya merasa ada pressure.
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Dengan

demikian

terbukti

bahwa

keputusan yang diambil
oleh

Panitia

Tender

dalam mendiskualifikasi
Konsorsium Wuhuan –
Adhi

Karya

bukan
murni

tersebut

sepenuhnya
keputusan

Panitia

dari

Tender,

melainkan

atas

desakan/tuntutan

dari

para
lainnya

peserta
yang

tender
menjadi

pesaing dari Konsorsium
Wuhuan – Adhi; ---------Saksi Ir. Satriyo Nugroho
dalam

keterangannya

pada

persidangan

tanggal

12

November

2015 juga menyatakan
bahwa adanya komitmen
pemenuhan

TKDN

sebesar 35% pada tahap
pengajuan

Proposal

Harga

pada

sudah

cukup.

dasarnya
Hal

ini

terlihat dengan adanya
“…to

intend…”

(bermaksud)

pada

frasa

ketentuan

dalam

IFB

yang mengatur mengenai
TKDN. Butir 15 dan 16
BAP Ir. Satriyo Nugroho
dalam

sidang

pemeriksaan tanggal 12
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November
Bukti

2015

B7)

(vide

berbunyi

sebagai berikut: ---------15 Pertanyaan Terkait Benefit to Indonesia (TKDN) dijelaskan dalam pre
Investigator bid meeting?
Jawaban

…
Dalam hal benefit to Indonesia, kami inginkan komitmen
para bidder dan dituangkan dalam kontrak dan diawasi
pada saat pelaksanaan dan ada sanksi penalty apabila
tidak memenuhi komitmen tersebut.

16 Pertanyaan Dalam hal benefit to Indonesia yang tertuang dalam IFB
Investigator yang anda susun, tolong jelaskan
Jawaban

Yang ingin kami sampaikan ialah para peserta tnder
memiliki komitmen untuk memenuhi 35% local content,
untuk detailnya dituangkan dalam kontrak dan diawasi
nanti pada saat pelaksanaan proyek.
Kami

ingin

mengetahui

bagaimana

peserta

tender

mengakolasikan antara lokal dan asing.
Sebagaimana kami jelaskan diawal, kriteria evaluasi
kami yang mandatory ada 3 (tiga).
Hal

inipun

dengan

proses

sejalan
tender

pada umumnya dimana
dimungkinkan
negosiasi

harga

adanya
pada

tahap berikutnya antara
panitia

dan

peserta

tender yang mengajukan
penawaran

paling

kompetitif. Sehingga ada
kemungkinan perubahan
besaran total harga yang
ditawarkan yang dapat
berimbas
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perubahan besaran atau
komposisi

prosentase

TKDN.

Berdasarkan

bukti dan fakta di atas,
terbukti

bahwa

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi

telah

mencantumkan
komitmen

akan
Benefit

memenuhi

to

Indonesia sebesar 35 %
sehingga

sudah

dengan

sesuai
yang

dipersyaratkan

dalam

IFB

cukup

dan

tidak

untuk dijadikan sebagai
alasan untuk melakukan
diskualifikasi; ------------48.2.2.3.6.

Bahwa Berkaitan dengan adanya
permasalahan
tender

di

selaku

atas,

panitia

penerima

kuasa

dari Direksi Terlapor I kemudian
melaporkan hal ini kepada Direksi
Terlapor I sehubungan dengan
diskualifikasi
Konsorsium

terhadap
Wuhuan-Adhi.

Terhadap

adanya

laporan

tersebut, sesuai keterangan dari
Direktur Utama pada persidangan
tanggal 18 Januari 2016, Direksi
meminta Panitia Tender untuk
mengkaji kembali atas keputusan
diskualifikasi
dijatuhkan

yang

kepada

telah

Konsorsium

Wuhuan – Adhi Karya; -------------
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48.2.2.3.7.

Bahwa

Sebagaimana

terbukti

dalam Risalah Rapat Board of
Directors

(“BOD”)

tanggal

21

Oktober 2014 (vide Bukti T1-13),
Direksi

Terlapor

I

telah

mempertimbangkan
alasan

Tim

Panitia

melakukan
terhadap

kembali
diskualifikasi

Konsorsium

Adhi,

Tender
Wuhuan-

dimana

tindakan

diskualifikasi tersebut dilakukan
atas dasar karena tidak adanya
pencantuman withholding tax dan
persyaratan benefit to Indonesia
dalam proposal komersial. Atas
hal

tersebut

dan

berdasarkan

pertimbangan mendalam, Direksi
Terlapor

I

mengeluarkan

kebijakan

memerintahkan
untuk

kemudian
Panitia

mencabut

dan
Tender

keputusan

diskualifikasi

terhadap

Konsorsium Wuhuan-Adhi; -------48.2.2.3.8.

Bahwa pencabutan diskualifikasi
dimaksud

telah

ketentuan

sesuai

yang

pencabutan

dengan

berlaku

dan

diskualifikasi

oleh

Direksi Terlapor I telah dilakukan
dengan

pertimbangan

yang

mendalam. Hal ini terbukti dari
fakta

yang

bahwa

tidak

terbantahkan

sebelum

melakukan

pencabutan diskualifikasi, Direksi
Terlapor

I

telah

melakukan

konsultasi kepada pihak ketiga
yang independen, yaitu antara
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lain,

LKPP

yang

mempunyai

pengalaman

dan

kompetensi

dalam

pengaturan

pengadaan

yang baik, termasuk yang sesuai
prinsip persaingan sehat; ---------48.2.2.3.9.

Bahwa

Terlapor

I

juga

mengajukan

telah

permohonan

konsultasi kepada KPPU sebagai
ikhtiar

dan

penerapan

sebagai

prinsip-prinsip

sebagaimana
Surat

bentuk

No.

terbukti

GCG
dalam

1112/04/28/08/14

tanggal 13 Agustus 2014 perihal
Permohonan

Konsultasi

yang

ditujukan ke KPPU (vide Bukti T111). Pada tanggal 18 Agustus
2014,

KPPU

kesempatan

memberikan

kepada

untuk

Terlapor

I

menyampaikan

permasalahannya.

Namun

demikian, setelah permasalahan
tersebut
melalui

disampaikan,
Kepala

menyatakan

Bidang
tidak

KPPU
Humas
dapat

memberikan pendapat. Sekalipun
KPPU menyatakan tidak dapat
memberikan
adanya

permohonan

tersebut
itikad

pendapat,

konsultasi

menunjukan

baik

dan

namun
adanya

kehati-hatian

Terlapor I dalam mengeluarkan
keputusan terkait hal ini; ---------48.2.2.3.10. Bahwa

Terlapor

melakukan

I

selanjutnya

konsultasi

resmi

kepada LKPP. Konsultasi tersebut
pada awalnya dilakukan secara

halaman 170 dari 349

SALINAN
lisan

di

kantor

konsultasi

lisan

perwakilan

Dalam

tersebut,

dari

prinsipnya
hal-hal

LKPP.
LKPP

pada

menyatakan

yang

substansial

bahwa

bersifat

atau

tidak

masih

perlu

diklarifikasi tidak boleh dijadikan
sebagai

alasan

untuk

menggugurkan salah satu peserta
tender

dari

persaingan.

pandangan

LKPP,

persoalan

withholding

mengenai

Dalam

tax

dan

TKDN bukan merupakan hal yang
bersifat substansial karena sesuai
peraturan tender nilai withholding
tax sudah termasuk (include) atau
terkandung

dalam

total

harga

yang diajukan oleh peserta tender
kepada Panitia Tender. Selain itu,
mengenai

TKDN

juga

bukan

merupakan hal yang substansial
karena

permasalahan

tersebut

seharusnya diklarifikasi terlebih
dahulu kepada peserta tender dan
dalam dokumen tendernya justru
sudah terdapat komitmen dari
peserta

tender

tersebut

untuk

memenuhi persyaratan tersebut; 48.2.2.3.11. Bahwa

dengan

mempertimbangkan
lisan

dari

konsultasi

LKPP
lisan

pendapat
pada
tersebut

saat
dan

penelaahan lebih lanjut Direksi
Terlapor

I,

selanjutnya

mengeluarkan

perintah

Direksi
kepada

Panitia Tender untuk mencabut
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keputusan

diskualifikasi

yang

telah dijatuhkan kepada peserta
tender. Konsultasi lisan tersebut
dilakukan

sejak

Agustus

2014

sampai sebelum dikeluarkannya
keputusan

untuk

mencabut

keputusan diskualifikasi tersebut;
48.2.2.3.12. Bahwa

Setelah

adanya

pencabutan tersebut, Terlapor I
selanjutnya

mengajukan

permohonan

pendapat

kepada

tertulis

LKPP

sebagai

dokumentasi atas pendapat LKPP
yang

telah

dikeluarkan

sebelumnya secara lisan. Dalam
surat

pertama

kepada

LKPP

tersebut secara tegas disebutkan
bahwa

permohonan

pendapat

secara

tertulis

tersebut

merupakan

tindak

lanjut

atas

konsultasi

yang

sebelumnya

dilakukan secara lisan pada bulan
Agustus 2014. Atas permintaan
tersebut,

LKPP

mengeluarkan

Surat

telah
LKPP

No.

6588/DIV.2/KSL/12/2014
tanggal 11 Desember 2014 (“Surat
LKPP No. 6588/2014”) (vide Bukti
T1-23) yang menyatakan antara
lain sebagai berikut: ---------------“tata cara pelelangan dan evaluasi yang dilakukan
oleh

Panitia

Pengadaan

PT

Petrokimia

Gresik

mengacu pada peraturan direksi yang mengatur
pengadaan
perusahaan.

barang/jasa
Dalam

di

hal

lingkungan

internal

ditemukan

adanya

kesalahan dalam proses evaluasi, maka seharusnya
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Panitia Pengadaan memperbaiki kesalahan tersebut
agar tidak merugikan peserta pelelangan. Bilamana
terbukti

Panitia

Pengadaan

telah

melakukan

kesalahan dengan menggugurkan suatu penawaran
dengan

alasan

yang

tidak

substansial,

maka

keputusan tersebut harus diperbaiki.”
48.2.2.3.13. Bahwa

berdasarkan

keterangan

saksi Ir. Nandang Sutisna dari
LKPP pada persidangan tanggal
13

Januari

bahwa

yang

hal-hal

2016

dinyatakan

dimaksud

yang

tidak

dengan
bersifat

substansial adalah hal-hal yang
tidak

mempengaruhi

pada

output/hasil pekerjaan; -----------48.2.2.3.14. Bahwa dalam Butir 1 dan 2 dari
Surat

LKPP

No.

2029/DIV.2/KSL/02/2015
tanggal 5 Februari 2015 (“Surat
LKPP No. 2029/2015”) (vide Bukti
T1-25) secara lebih spesifik juga
telah dijelaskan bahwa; -----------“(1)

Tujuan

pengadaan

adalah

mendapatkan

penyedia barang/jasa yang tepat, baik secara teknis
maupun harga. Kesalahan-kesalahan yang tidak
substantif semestinya tidak dijadikan alasan untuk
menggugurkan suatu penawaran. Tujuan tersebut
sejalan dengan prinsip dasar pengadaan yaitu
bersaing. Proses pengadaan sedapat mungkin harus
mencerminkan

kompetisi

yang

sehat,

tidak

diintervensi oleh keputusan yang akan mengganggu
persaingan. Oleh karena itu, Direksi memungkinkan
mengambil tindakan yang diperlukan ketika Panitia
Pengadaan

melakukan

tindakan

menciderai prinsip bersaing tersebut.
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(2) Penawaran

konsorsium

Wuhuan-Adhi

Karya

terhadap withholding tax yang sebenarnya sudah
sesuai ketentuan,

tentu

tidak bisa digugurkan.

Kemudian juga terkait dengan TKDN, bilamana
Konsorsium

Wuhuan

–

berkomitmen

memenuhi

Adhi
TKDN,

Karya
maka

sudah

komitmen

tersebut dapat menjadi dasar sebagai komitmen
yang akan dipenuhi.”
48.2.2.3.15. Bahwa pandangan LKPP di atas
juga

konsisten

dengan

prinsip

pendapat Komisi dalam Putusan
No. 12/KPPU-L/2013 tanggal 17
September

2014

yang

menyatakan, antara lain sebagai
berikut (vide Bukti T1-12); --------“Majelis Komisi menilai alasan ke-13 (tiga belas)
peserta tender digugurkan karena kesalahan nomor
dokumen tender dalam jaminan penawaran, bukan
merupakan

hal

yang

substantif,

sebagaimana

terdapat dalam sistem informasi pelayanan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)
terkait penyimpangan yang tidak substantif, yaitu
kesalahan penulisan angka/huruf dalam jaminan
penawaran bukan merupakan hal yang substantif,
mengingat

kesalahan

tersebut

kemungkinan

dilakukan oleh penerbit jaminan. Oleh karena itu
Pokja ULP seharusnya melakukan klarifikasi kepada
penerbit jaminan terhadap hal yang kurang jelas dan
meragukan tersebut. Jika penerbit jaminan bersedia
memberikan

jaminan

sesuai

dengan

ketentuan

dokumen pengadaan, maka penawaran tidak boleh
dinyatakan gugur;
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP
yang menyatakan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010
terdapat

ketentuan

bahwa
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tidak

boleh
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menggugurkan peserta tender karena kesalahan
yang tidak substansial dan seharusnya Terlapor I
melakukan klarifikasi kepada Penerbit Jaminan.”
48.2.2.3.16. Bahwa tindakan Direksi Terlapor I
melakukan
pihak

konsultasi

independen

kepada
dimaksud

merupakan

perwujudan

dari

penerapan

prinsip-prinsip

tata

kelola

perusahaan

yang

baik

(GCG) sebagaimana dikonfirmasi
oleh Ahli Hukum Perseroan Prof.
Nindyo Pramono pada Butir 12
BAP sidang pemeriksaan tanggal
17 Desember 2015 (vide Bukti
B17), sebagai berikut:;-------------12 Pertanyaan Apabila sebelum mengambil suatu keputusan, Direksi
Kuasa

meminta pendapat kepada lembaga-lembaga terkait.

Hukum

Apakah tindakan Direksi tersebut sesuai dnegan Good

Terlapor I

Corporate Governance?

Jawaban

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate
Governance

memiliki

5

asas

yaitu

transparency,

accountability, responsibility, Independency, and fairness
(kewajaran dan kesetaraan). Kelima asas ini diperlukan
untuk

mencapai

kesinambungan

usaha

atau

sustainability. Jiko seorang Direksi mcngambil suatu
keputusan terhadap suatu hal yang dipandang akan
merugikan perseroan, maka tindakan itu merupakan
itikad baik Direksi yang merupakan sikap berhati-hati
dalam menjalankan tindakan pengurusan perseroan.
Tindakan konsultasi tersebut dilakukan agar keputusan
yang diambil oleh Direksi dapat dipertanggung-jawabkan
kepada RUPS.
48.2.2.3.17. Bahwa keterangan dimaksud juga
ditegaskan
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Pramono

dalam

affidavit

yang

disampaikan dalam persidangan
dengan menyatakan antara lain
sebagai berikut: ---------------------“Bahwa melakukan konsultasi kepada lembagalembaga

terkait

yang

mempunyai

kompetensi,

menurut Ahli perbuatan tersebut sebagai perwujudan
dari sikap cermat, kehati-hatian dan itikad baik
Direksi dalam rangka pengurusan perusahaan, agar
ketika mengambil keputusan sudah dilandasi dengan
segala pertimbangan termasuk nasihat dari para
konsultan dari lembaga yang berkompeten. Hal ini
sesuai pula dengan prinsip-prinsip GCG khususnya
akuntabilitas dan pertanggungjawaban.” -----------------48.2.2.3.18. Bahwa

berdasarkan

hal-hal

di

atas, terbukti bahwa pencabutan
diskualifikasi yang dilakukan oleh
Terlapor I yang sebelumnya telah
melakukan

konsultasi

LKPP

KPPU,

dan

bentuk

dengan

merupakan

pelaksanaan

prinsip-

prinsip GCG, yaitu akuntabilitas
dan tanggung jawab; ---------------48.2.2.3.19. Bahwa

tindakan

pencabutan

diskualifikasi

dimaksud

merupakan tindakan yang procompetition dan

sesuai

dengan

tujuan tender dimana Terlapor I
telah

mengembalikan

persaingan
titik

dalam

kondisi

tender

sebelum

pada

terjadinya

diskualifikasi guna memberikan
kesempatan

seluas-luasnya

kepada semua pihak yang pada
dasarnya

memenuhi

syarat,

dalam rangka mencari pemenang
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terbaik, baik dari segi kualitas
maupun harga. Untuk kemudian
Terlapor I dapat mencari pilihan
terbaik yang ditawarkan peserta
tender kepada Terlapor I (harga
yang

paling

Selanjutnya,

kompetitif).

dalam

kelanjutan

proses tender dimaksud, terbukti
bahwa seluruh peserta tender,
termasuk Konsorsium WuhuanAdhi tidak melakukan perubahan
proposal

atau

Terlapor

I

penawaran

pun

juga

dan
tidak

melakukan perubahan ketentuan
dalam

IFB,

tersebut

yang

mana

membuktikan

hal

bahwa

tidak ada post bidding ataupun
perlakuan

khusus

pemberian
peserta

atau

fasilitas

tertentu

kepada

sebagaimana

diterangkan oleh Terlapor I; ------48.2.2.3.20. Bahwa terkait dengan pencabutan
diskualifikasi dimaksud, terbukti
bahwa 2 (dua) peserta tender yang
paling kompetitif (yang lolos pada
tahap

berikutnya,

klarifikasi

dan

yaitu

negosiasi

tahap
final

harga), dimana Terlapor I pada
akhirnya
yang

mendapat

lebih

murah

Konsorsium

penawaran
lagi

dari

Wuhuan-Adhi

sebesar USD 2,5 juta, sehingga
penawaran

dari

Wuhuan-Adhi
murah
Konsorsium
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Hal
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tersebut

membuktikan

Direksi

Terlapor

bahwa

I

telah

menjalankan prinsip persaingan
yang sehat serta Good Corporate
Governance

khususnya

prinsip

kesinambungan

usaha

(sustainability)

dan

memperhatikan

pemangku

kepentingan (stakeholders) dalam
rangka mencapai efisiensi sesuai
tujuan dari adanya tender; -------48.2.2.3.21. Bahwa

UU

No.

40/2007

juga

mengatur prinsip hukum fiduciary
duty dimana Direksi mempunyai
tanggung

jawab

perseroan.

terhadap

Direksi

dalam

menjalankan perusahaan harus
jujur dan dapat dipercaya serta
dilakukan
serta

dengan

dengan

hatian.

itikad

penuh

Selain

baik

kehati-

mempunyai

wewenang untuk meninjau ulang
kebijakan yang dibuat oleh Tim
Panitia

Tender,

pencabutan
Direksi

tindakan

diskualifikasi

Terlapor

I

oleh

merupakan

tindakan yang dilakukan dengan
merujuk pada asas fiduciary duty
sebagaimana diatur dalam Pasal
97 ayat (1) UU No. 40/2007,
dimana tindakan perbaikan atas
kesalahan
bukanlah

kebijakan

dimaksud

merupakan

persengkongkolan
memenangkan
melainkan
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persaingan

yang

sehat

dalam

rangka mencari peserta tender
terbaik sesuai tujuan tender; -----48.2.2.3.22. Bahwa

adanya

pencabutan

diskualifikasi tersebut tidak serta
merta

menjadikan

Konsorsium

Wuhuan-Adhi sebagai pemenang
tender karena berdasarkan Angka
1.3.5 huruf d Halaman 27 jo.
Angka 1.3.4 huruf b nomor 11
Halaman

25

Petunjuk

Pelaksanaan
Barang/Jasa
Panitia

Pengadaan
No.

Tender

PD-02-0002,

menetapkan

2

(dua) peserta tender terbaik untuk
kembali
tahap

dipersaingkan
berikutnya,

Klarifikasi
harga.

dan

Kedua

yaitu

final

pada
tahap

negosiasi

peserta

tender

dengan penawaran harga terbaik
tersebut

adalah

Wuhuan-Adhi

dan

Konsorsium
Konsorsium

Rekind-Toyo. Angka 1.3.5 huruf d
Halaman 27 jo. Angka 1.3.4 huruf
b nomor 11 Halaman 15 Petunjuk
Pelaksanaan
Barang/Jasa

Pengadaan
No.

PD-02-0002

berbunyi sebagai berikut: ---------“Urutan

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

dengan cara Pelelangan Terbuka sama dengan
pelaksanaan Pelelangan terbatas.”
“Klarifikasi dan Negosiasi – Pelaksana Pengadaan
melakukan klarifikasi dan negosiasi baik teknis
maupun biaya kepada 1 (satu) atau paling banyak 2
(dua)

Penawar

yang
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menguntungkan Perusahaan) dan membuat Berita
Acara Klarifikasi dan Negosiasi.”
48.2.2.3.23. Bahwa

kedua

tersebut

konsorsium

masing-masing

pada

tanggal 10 November 2014 untuk
Konsorsium Wuhuan-Adhi (vide
Bukti

C72)

dan

November

tanggal

2014

Konsorsium

12

untuk

Rekind-Toyo

(vide

Bukti c74) telah mengikuti tahap
Klarifikasi yang diselenggarakan
oleh Panitia Tender. Setelah tahap
Klarifikasi

tersebut,

Panitia

Tender meminta kepada kedua
peserta tender untuk mengajukan
final

harga

dengan

ketentuan

tidak boleh lebih tinggi dari nilai
yang telah diajukan sebelumnya.
Pada saat pengajuan final harga
tersebut,

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi menggunakan haknya untuk
mengajukan
lebih

harga

rendah

baru
dari

sebelumnya,

yang
harga

sedangkan

Konsorsium Rekind – Toyo tidak
menggunakan

haknya

sehingga

sesuai yang telah disampaikan
sebelumnya

harga

final

dari

Konsorsium Rekind – Toyo sama
dengan

proposal

dimana

harga

tersebut

dibawah

harga

yang

Wuhuan

–

Adhi

sebelumnya,
jauh

diajukan

Karya.

Oleh

karena itu, selanjutnya Terlapor I
menetapkan
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Wuhuan-Adhi sebagai pemenang
tender; ------------------------------48.2.2.3.24. Bahwa
atas,

berdasarkan
terbukti

pencabutan

uraian

bahwa

di

proses

diskualifikasi

yang

dilakukan oleh Direksi Terlapor I
telah

sesuai

dengan

prinsip

Good

Governance

dengan

prinsipCorporate

bukti-bukti

sebagai berikut:; --------------------a. Direksi Terlapor I mempunyai
dasar hukum untuk mencabut
diskualifikasi; -------------------i.

Pasal 92, Pasal 98 dan
Pasal

103

UU

No.

40/2007; -----------------ii.

Pasal

11

Anggaran

Dasar; ---------------------iii.

Pasal

16

SK

No.0306/2011. ----------b. Direksi

telah

menjalankan

prinsip-prinsip Good Corporate
Governance

(GCG)

proses

dalam

pencabutan

diskualifikasi; -------------------i.

Keterangan

Saksi

Ir.

Nandang Sutisna, S.T.,
M.T. yang menyatakan
bahwa Terlapor I telah
melakukan

konsultasi

secara tatap muka pada
tanggal 14 Agustus 2014
dengan
sehubungan

LKPP
dengan

permasalahan
diskualifikasi
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peserta
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tender

atas

dasar

pencatuman withholding
tax

dan

Indonesia.

benefit

to

Hal

ini

sebagaimana dinyatakan
oleh Saksi dalam dalam
Butir

44

BAP

sidang

pemeriksaan tanggal 13
Januari 2016 (vide Bukti
B18):-----------------------44 Pertanyaan

Bagaimana hasil konsultasi PT PKG dengan LKPP?

Investigator
Jawaban

Prosesnya pertengahan sampai akhir

tahun 2014.

Tanggalnya tidak ingat. Setelah itu ada surat kedua
yang mengkonfirmasi surat pertama. Surat pertama
memerlukan penjelasan lebih lanjut, lebih rinci atau lebih
detil. Surat kedua adalah tanggal 5 Februari 2015. Surat
kedua dari LKPP tersebut atas permintaan dari PT PKG.
ii.

Surat

Terlapor

I

No.

1112/04/28/08/14
tanggal 13 Agustus 2014
perihal

Permohonan

Konsultasi

yang

ditujukan ke KPPU (vide
Bukti T1-11); -------------iii.

Surat

Terlapor

I

No.

6750/LI.02.01/28/DR/2
014 tanggal 3 Desember
2014

perihal

Permohonan

Pendapat

yang ditujukan kepada
Deputi

Bidang

Hukum

dan

Penyelesaian

Sanggah

LKPP

(vide

Bukti T1-22); --------------
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iv.

Surat

LKPP

No.

6588/DIV.2/KSL/12/20
14 tanggal 11 Desember
2014 perihal Tanggapan
Permohonan

Pendapat

(vide Bukti T1-23); ------v.

Surat

Terlapor

I

No.

0415/LI.02.01/28/DR/2
015 tanggal 21 Januari
2015

perihal

Permohonan

Penjelasan

Lanjutan yang ditujukan
kepada

Direktur

Advokasi

dan

Penyelesaian

Sanggah

Wilayah II (vide Bukti T124); ------------------------vi.

Surat

LKPP

No.

2029/DIV.2/KSL/02/20
15 tanggal 5 Februari
2015
Permohonan

perihal
Penjelasan

lanjutan (vide Bukti T125); ------------------------48.2.3

Korespondensi Terlapor I Dengan Konsorsium WuhuanAdhi (Terlapor II Dan Terlapor III) Bukan Merupakan
Bukti Diskriminasi/Persekongkolan Karena Terlapor I
Memberikan

Tanggapan

Terhadap

Setiap

Keberatan/Protes Yang Diajukan Para Peserta Tender; --48.2.3.1

Bahwa

Korespondensi

antara

Terlapor

I

dengan Terlapor II dan Terlapor III terkait
diskualifikasi
proses

dan

Tender

pencabutannya

EPCC

merupakan

dalam
bentuk

akuntabilitas, transparansi dan penegakan
prinsip non diskriminasi dimana Terlapor I
perlu memberikan tanggapan terhadap setiap
halaman 183 dari 349

SALINAN
keberatan atau protes yang diajukan oleh
para peserta tender;--------------------------------48.2.3.2

Bahwa

apabila

terdapat

pertanyaan,

keberatan dan/atau protes dari peserta tender
terhadap

keputusan

atau

tahapan

yang

diambil oleh Terlapor I, maka Terlapor I
merasa perlu untuk memberikan tanggapan
terhadap

pertanyaan,

protes

tersebut

memberikan
memadai

keberatan

dan/atau

semata-mata

untuk

informasi/klarifikasi
terhadap

yang

hal-hal

yang

dipertanyakan ; -------------------------------------48.2.3.3

Bahwa

Terlapor

korespondensi

I

yang

tegaskan

dilakukan

bahwa

Terlapor

I

terkait dengan Tender EPCC tidak hanya
dilakukan kepada Terlapor II dan Terlapor III
melainkan juga dilakukan kepada Konsorsium
Rekind-Toyo dan Konsorsium Technimont-KE.
Berdasarkan

bukti

surat

di

bawah

ini,

Terlapor I juga melakukan korespondensi dan
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan,
keberatan dan/atau protes dari peserta tender
lain; --------------------------------------------------48.2.3.3.1.

Surat Konsorsium Technimont-KE
kepada

Terlapor

I

tanggal

5

November 2014; (vide Bukti T115); -----------------------------------48.2.3.3.2.

Surat

Konsorsium

Rekind-Toyo

No. 032/200-LT/XI/2014 kepada
Terlapor I tanggal 7 November
2014 (vide Bukti T1-16); ----------48.2.3.3.3.

Surat

Terlapor

I

kepada

Konsorsium Rekind-Toyo tanggal
11

November

2014

perihal

Ammonia-Urea II Plant ProjectInvitation
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Ammonia-Urea

II

Project

(vide

Bukti T1-18); ------------------------48.2.3.3.4.

Surat

Konsorsium

Rekind-Toyo

No. 465/300-LT/XI/2014 kepada
Terlapor I perihal Ammonia-Urea
II Plant Project-Re: Invitation for
Clarification of Ammonia-Urea II
Project (vide Bukti T1-26); --------48.2.3.3.5.

Surat

Konsorsium

Rekind-Toyo

No. 466/300-LT/XI/2014 kepada
Terlapor I perihal Ammonia-Urea
II Plant Project (vide Bukti T1-27);
48.2.3.3.6.

Surat

Konsorsium

Rekind-Toyo

No. 467/300-LT/XI/2014 kepada
Terlapor I perihal price negotiation
on 21 november 2014 (vide Bukti
T1-28); -------------------------------48.2.3.3.7.

Surat

Terlapor

I

kepada

Konsorsium Rekind-Toyo tanggal
21

November

2014

perihal

Ammonia-Urea II Plant ProjectResponse to Consortium Rekayasa
Industri and Toyo Engineering’s
Letter No. 467/3000-LT/11/2014
dated November 20th, 2014 (vide
Bukti T1-20); ------------------------48.2.3.3.8.

Surat

Konsorsium

Rekind-Toyo

No. 469/300-LT/XI/2014 kepada
Terlapor I perihal Ammonia-Urea
II Plant Project (vide Bukti T1-29);
48.2.3.3.9.

Surat Konsorsium Technimont-KE
kepada

Terlapor

I

tanggal

25

November 2014 (vide Bukti T121); -----------------------------------48.2.3.4

Bahwa

Terlapor

korespondensi
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pencabutannya dalam proses Tender EPCC
kepada peserta tender lain, yaitu dengan
Konsorsium

Rekind-Toyo

dan

Konsorsium

Technimont-KE. Terlapor I selalu menanggapi
pertanyaan, keberatan, dan/atau protes yang
dilayangkan
bentuk

oleh

peserta

penerapan

tender

prinsip

sebagai

akuntabilitas,

transparansi dan non diskriminasi; -------------48.2.3.5

Bahwa korespondensi dengan peserta tender
hanya dilakukan oleh Terlapor I melalui surat
tercatat dan resmi. Seluruh korespondensi
antara Terlapor I dan peserta tender tercatat
dan terdokumentasikan dengan baik. Tidak
ada

korespondensi

terkait

proses

Tender

EPCC antara Terlapor I dengan peserta tender
yang dilakukan selain melalui surat atau
forum resmi;-----------------------------------------48.2.3.6

Bahwa Tindakan Terlapor I yang memberikan
tanggapan

dan

jawaban

terhadap

setiap

pertanyaan, keberatan dan/atau protes yang
diajukan seluruh peserta tender merupakan
upaya Terlapor I untuk menegakkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas yang nondiskriminatif kepada seluruh pihak dan tidak
bertujuan untuk mengatur atau mengarahkan
pemenang

tender.

Apabila

kami

tidak

menanggapi pertanyaan, keberatan, dan/atau
protes tersebut –QUAD NON-, justru akan
menimbulkan

pertanyaan

lanjutan

bagi

peserta tender dan penyampaian informasi
terkait proses Tender EPCC dianggap kurang
transparan; ------------------------------------------48.2.3.7

Bahwa

Korespondensi

yang

dilakukan

Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III
hanya berupa penjelasan, klarifikasi, atau
penegasan terhadap informasi-informasi yang
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sudah disampaikan sebelumnya kepada para
peserta tender. Dalam tender a quo, tidak ada
informasi baru dan substansial terkait proses
Tender EPCC yang Terlapor I sampaikan
kepada

peserta

tender

tertentu.

Seluruh

informasi baru dan/atau substansial terkait
proses

Tender

EPCC,

selalu

Terlapor

I

sampaikan kepada seluruh peserta tender; ----48.2.3.8

Bahwa

Terkait

tidak

ditembuskannya

beberapa surat kepada peserta tender lain,
tidak semua surat harus ditembuskan karena
pada dasarnya surat-surat tersebut bukan
mengenai keputusan baru, melainkan hanya
tanggapan biasa terhadap keberatan atau
protes yang disampaikan oleh masing-masing
peserta tender. Pada saat Konsorsium Rekind
– Toyo menyampaikan keberatan atau protes,
Panitia Tender juga tidak menembuskan surat
tersebut

kepada

Dengan

demikian

transparansi
prinsipnya
semua

peserta

surat

lainnya.

ada

masalah

tidak

dalam
sesuai

tender

masalah
keterangan

harus

selalu

ini
ahli

Karena
tidak

ditembuskan

kepada peserta tender lainnya; ------------------48.2.3.9

Bahwa Terlapor I memberikan perlakuan yang
sama atau adil terhadap pertanyaan, protes,
dan/atau
peserta

keberatan
tender.

tanggapan

pun,

yang

disampaikan

Dalam
Terlapor

penyampaian
I

memberikan

tanggapan tertulis dan resmi kepada peserta
tender tersebut. Sebagai contoh, pertanyaan,
protes dan/atau keberatan yang diajukan oleh
Terlapor II dan Terlapor III akan ditanggapi
secara tertulis langsung kepada Terlapor II
dan

Terlapor

permasalahannya
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diskualifikasi Terlapor II - Terlapor III, yang
pada dasarnya sudah diketahui oleh peserta
lain, dan bukan berkaitan dengan proses atau
hasil

evaluasi

yang

perlu

diketahui

oleh

peserta lain; -----------------------------------------48.2.3.10 Bahwa Terlapor I sampaikan juga bahwa
dalam beberapa korespondensi terkait Tender
EPCC antara Terlapor I dengan Terlapor II dan
Terlapor III ditembuskan juga kepada pihak
lain, dalam hal ini KPPU; -------------------------48.2.3.11 Bahwa

Dalam

Surat

Terlapor

I

Nomor

3592/TU.04.06/13/DR/2014 tanggal 10 Juli
2014

(vide

Terhadap

Bukti
Surat

T1-9)

perihal

Keberatan,

Jawaban

Terlapor

I

menembuskan surat tersebut kepada Ketua
KPPU. Hal ini menunjukkan Terlapor I tidak
menutup-nutupi proses Tender EPCC sejak
awal permasalahan ini muncul, atau jauh
sebelum pencabutan diskualifikasi dilakukan,
yaitu tanggal 4 November 2014 ; ----------------48.2.3.12 BahwaTerkait dengan periode sekitar 4 bulan,
yaitu

26

Juni

2014

sampai

dengan

4

November 2014, yang diduga sebagai masa
komunikasi antara Terlapor I dengan Terlapor
II dan Terlapor III, pada faktanya digunakan
Terlapor I untuk berusaha menyelesaikan
masalah secara independen dengan meminta
saran pertimbangan dari KPPU dan LKPP; -----48.2.3.13 Bahwa Pada 13 Agustus 2014, Terlapor I
melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat
bernomor

1112/04/28/08/14

tanggal

13

Agustus 2014 (vide Bukti T1-11) ditujukan
kepada Ketua KPPU yang pada pokoknya
memohon

konsultasi

sehubungan

dengan

permasalahan Tender EPCC; ----------------------
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48.2.3.14 Bahwa Pada 14 Agustus 2014, Terlapor I
melakukan konsultasi resmi kepada LKPP
terkait

masalah

konsultasi

diskualifikasi.

tersebut,

Dalam

perwakilan

LKPP

menerangkan bahwa hal-hal yang bersifat
administratif atau tidak substansial, tidak
boleh dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi
salah satu peserta tender dari persaingan.
Konsultasi kami lakukan dengan melakukan
pendaftaran dan mengisi daftar pertanyaan
melalui

sistem

kemudian

informasi

dilanjutkan

di

dengan

LKPP

yang

konsultasi

tatap muka dengan pegawai LKPP di Gedung
LKPP; ------------------------------------------------48.2.3.15 Bahwa Pada 18 Agustus 2014, Terlapor I
menemui perwakilan KPPU, Kepala Bidang
Humas KPPU, yaitu Bapak Muhammad Reza,
S.H., M.H. dalam rangka konsultasi resmi.
Dalam

pertemuan

mempresentasikan

tersebut,

Terlapor

permasalahnnya

I

dan

selanjutnya meminta pendapat dari KPPU
terkait adanya diskualifikasi dan pencabutan
diskualifikasi dalam Tender EPCC. Namun
demikian,

pihak

dari

KPPU

menyatakan

bahwa KPPU tidak berwenang dan tidak dapat
mengeluarkan

pendapat

terkait

adanya

permasalahan tersebut; ---------------------------48.2.3.16 Bahwa pengajuan konsultasi dan permohonan
pendapat kepada KPPU dan LKPP tersebut
menunjukkan bahwa (i) Terlapor I memiliki
itikad

baik

untuk

menyelesaikan

permasalahan ini sesuai dengan ketentuan
yang

berlaku,

termasuk

dari

perspektif

hukum persaingan usaha, (ii) Terlapor I telah
berupaya meminta pendapat dan arahan dari
lembaga yang berwenang atau terkait dengan
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permasalahan a quo, dan (iii) Terlapor I telah
bersikap transparan kepada KPPU, bahkan
sejak

awal

Terlapor

permasalahan
I

Tender

sudah

korespondensi

antara

EPCC

menembuskan

Terlapor

I

dengan

Konsorsium Wuhuan-Adhi ke KPPU, sehingga
merupakan

hal

yang

sangat

tidak

berdasar/beralasan apabila Terlapor I masih
dianggap tidak transparan dan melakukan
persekongkolan. Kami tentunya akan sangat
memperhatikan

arahan,

saran

dan

pertimbangan KPPU terkait permasalahan a
quo apabila hal tersebut berkenan diberikan
kepada

kami

pada

saat

konsultasi

dilaksanakan; ---------------------------------------48.2.4

Pencabutan

Diskualifikasi

Oleh

Terlapor

I

Kepada

Terlapor II Dan Terlapor III Sudah Tepat, Berdasarkan
Hukum

Dan

Didasarkan

Atas

Pertimbangan

Yang

Memadai; ---------------------------------------------------------48.2.4.1

Pertimbangan-pertimbangan

dalam

Pencabutan Diskualifikasi; -----------------------48.2.4.1.1.

Bahwa pencabutan diskualifikasi
memiliki pertimbangan yang kuat
dan

benar,

hukum,

baik

dari

persaingan

maupun

aspek
usaha

dari

segi

ekonomi/efisiensi sesuai tujuan
tender,

baik

terkait

dengan

withholding tax maupun TKDN; --48.2.4.1.2.

Bahwa

Pasal

3.1.1

dari

IFB

menentukan bahwa; ---------------Pasal 3.1.1 - Schedule of Bid Price dari IFB
According to Indonesian Taxation Regulation, the
quotation price shall include withholding tax but
excluded 10% VAT of EPC. The withholding tax will
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be deducted by Owner upon payment to the Bidder
and it will be submitted to Indonesian Government.
Bidder shall thoroughly review and consider the
withholding tax imposed on Bidder in compliance
with

prevailing

Indonesian

Tax

Regulations

as

mentioned in Section 1.43.
(Adapun
dengan

terjemahan
Peraturan

penawaran

bebasnya

Perpajakan

sudah

adalah:

sesuai

Indonesia,

harga

dengan

pajak

termasuk

penghasilan tetapi tidak termasuk 10% PPN. Pajak
penghasilan

akan

dikurangi

oleh

Owner

atas

pembayaran terhadap peserta lelang dan akan
disampaikan ke Pemerintah Indonesia.
Peserta lelang harus mengkaji secara menyeluruh
dan mempertimbangkan pajak pendapatan yang
dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan
perpajakan di Indonesia yang berlaku sebagaimana
dimaksud dalam bagian 1.43)
48.2.4.1.3.

Bahwa sebagaimana dinyatakan
Panitia

Tender

dalam

faksimili

kepada para peserta Pelelangan
No.

157/LI.02.02/28/Fax/2014

tanggal

6

Juni

2014

Perihal

Commercial Proposal Submission,
total price yang diajukan oleh para
peserta
Proposal

Pelelangan
Komersial

nilai

dalam

merupakan

yang

sudah

memperhitungkan

besaran

withholding tax; ---------------------48.2.4.1.4.

Bahwa terdapat fakta yang tidak
terbantahkan
penawaran
oleh

bahwa

harga

yang

dicantumkan

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

dalam Proposal Komersial sudah
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withholding

termasuk
sebagaimana

diklarifikasi

tax,
oleh

Konsorsium Wuhuan-Adhi dalam
Complain Letter dari Konsorsium
Wuhuan-Adhi

tanggal

26

Juni

2014 (vide Bukti T1-6) sebagai
berikut; -------------------------------“Consortium of Wuhuan-Adhi submitted the Summary
of Bid Price and Breakdown of Bid Price, refer to
Article of 2.2 of proposal. The Withholding Tax row is
blank because we think this row is beneath the row
of Total price, and in our table the Withholding Tax
has been included in Total price. Refer to Clause
3.1.1. of IFB, it is indicated that Withholding Tax
should be included in the bidder’s proposal. Of course
it should be included in the total price. Therefore, we
think it is not necessary to be listed below the row of
total price. …”
(Adapun terjemahan bebasnya adalah: Konsorsium
Wuhuan-Adhi menyampaikan Summary of Bid Price
dan Breakdown of Bid Price dengan merujuk pada
Pasal 2.2. dari proposal. Baris withholding tax kami
kosongkan karena kami berpikir baris tersebut
berada di bawah baris Total price, dan di dalam
tabel tersebut withholding tax telah kami masukkan
dalam Total Price. Merujuk pada Pasal 3.1.1 dari IFB,
disebutkan bahwa withholding tax sudah termasuk
dalam proposal peserta tender. Jelas bahwa itu
sudah termasuk dalam total price. Oleh karena itu,
kami

berpikir

bahwa

hal

tersebut

tidak

perlu

dicantumkan di bawah baris total price. …”)
48.2.4.1.5.

Bahwa sekalipun nilai withholding
tax tersebut tidak dicantumkan,
akan tetapi bukan berarti tidak
ada withholding tax karena nilai
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withholding tax tersebut sudah
terkandung dalam total nilai yang
diajukan peserta tender kepada
Panitia Tender. Dengan demikian
hal ini tidak bertentangan dengan
ketentuan tentang withholding tax
yang diatur dalam Pasal 3.1.1 dari
IFB dan faksimili sebagaimana
dijelaskan di atas karena pada
dasarnya

secara

nominal

nilai

withholding tax tersebut sudah
termasuk (included) dalam total
price

yang

diajukan

oleh

Konsorsium Wuhuan-Adhi; -------48.2.4.1.6.

Bahwa

ada

pencantuman
tax

secara

atau

tidaknya
withholding

nilai

tersendiri

bukan

merupakan hal yang substansial
karena tidak menghambat Panitia
Tender dalam melakukan evaluasi
penawaran

serta

mempengaruhi

tidak

output/hasil

pekerjaan yang akan dilakukan
oleh pemenang tender; ------------48.2.4.1.7.

Bahwa Ketentuan mengenai TKDN
mengacu kepada ketentuan dalam
IFB

yang

menetapkan

jumlah

minimum komponen lokal yang
harus

dipenuhi

peserta

tender

adalah minimal sebesar 35% dari
total harga penawaran (bid price).
Hal ini tertian dalam angka 1
huruf f Pasal 1.4 – Form of Bidder
IFB sebagai berikut ; ---------------Pasal 1.4 - Form of Bidder dari IFB
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The

Indonesian

local

content

shall

be

clearly

identified to be not less than 35% (thirty five percent).
(Adapun

terjemahan

bebasnya

adalah:

muatan

produk Indonesia harus diidentitikasi dengan jelas
dan tidak boleh kurang dari 35% (tiga puluh lima
persen)
48.2.4.1.8.

Bahwa Konsorsium Wuhuan-Adhi
faktanya

telah

menyatakan

komitmennya

akan

mempergunakan

tingkat

komponen

dalam

negeri

sebagaimana

tertuang

dalam

Proposal Komersialnya di bawah
ini; ------------------------------------Attachment 2J dalam Proposal Komersial Konsorsium WuhuanAdhi
BENEFITS OF INDONESIA
1. Engineering
a.

Local

25%

b.

Foreign

75%

2. Procurement
a.

Local

18%

b.

Foreign

82%

3. Construction
a.

Local

80%

b.

Foreign

20%

4. Commissioning
a.

Local

25%

b.

Foreign

75%

5. Defects Liability
a.

Local

35%

b.

Foreign

65%

The above percent may be small adjusted during contract
execution phase, but Minimum THIRTY FIVE percent (35%) will be
consumed in local.
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48.2.4.1.9.

Bahwa Hal tersebut juga telah
diperjelas dan diklarifikasi oleh
Konsorsium Wuhuan-Adhi dalam
Complain Letter dari Konsorsium
Wuhuan-Adhi

tanggal

26

Juni

2014 sebagai berikut: --------------“Consortium of Wuhuan-Adhi submitted Benefits to
Indoensia comply with the format in ITB mentioned
the

ratio

of

local

contents

for

engineering,

procurement, construction and commissioning. Also on
this same page Consortium made a statement that it
will comply with the requirements that local contents
will not less than 35% (see Attachment 1). We think
this format and the statement meets requirement of
ITB. Thus we claim the reason II cannot be the reason
to disqualify.”
(Adapun terjemahan bebasnya adalah: Konsorsium
Wuhuan-Adhi

menyampaikan

nilai

Benefits

to

Indonesia dengan mematuhi format pada ITB yang
menyebutkan

bahwa

engineering,

procurement,

commissioning.

rasio

Dalam

konten

lokal

untuk

construction,

dan

halaman

tersebut

pula

Konsorsium menyatakan bahwa akan memenuhi
persyaratan yang menagtur bahwa konten lokal
tidak akan kurang dari 35%. Kami berpikir bahwa
format dan pernyataan tersebut sudah memenuhi
persyaratan ITB. Oleh karena itu, kami menegaskan
bahwa

alasan

II

tidak

dapat

menjadi

alasan

diskualifikasi.)
48.2.4.1.10. Bahwa Pada saat Panitia Tender
melakukan diskualifikasi, Panitia
Tender

sama

sekali

tidak

memperhatikan

adanya

catatan

tersebut, melainkan hanya fokus
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pada

perhitungan

di

atasnya.

Apalagi di tengah situasi yang
penuh

tekanan

dari

peserta

tender lainnya sehingga Panitia
Tender begitu saja menjatuhkan
diskualifikasi kepada Konsorsium
Wuhuan

–

Adhi

Karya

tanpa

memberikan kesempatan untuk
memberikan
pihak

klarifikasi

yang

tersebut.

Hal

kepada

didiskualifikasi
ini

secara

tegas

diakui oleh Saksi Ir. Ashari, MT
selaku

Ketua

Panitia

Tender

dalam persidangan pada tanggal
12 November 2015; ----------------48.2.4.1.11. Bahwa Dengan adanya catatan
komitmen akan memenuhi TKDN
tersebut,
menjadi

seharusnya
catatan

hal

Panitia

ini
atau

setidak-tidaknya Panitia meminta
klarifikasi terlebih dahulu kepada
Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

sebelum menjatuhkan keputusan.
Padahal

faktanya,

dicantumkan
prinsipnya

dalam
adanya

sebagaimana
IFB,

pada

komitmen

untuk memenuhi TKDN juga tidak
ada masalah karena proses tender
masih memiliki tahap klarifikasi.
Apabila

telah

ditetapkan

pemenang tender dalam tahapan
proses

tender

perhitungan

detil

selanjutnya,
mengenai

pemenuhan TKDN tersebut akan
dituangkan dalam Kontrak antara
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Pemenang

Tender

dengan

Terlapor I; ----------------------------48.2.4.1.12. Bahwa Pendapat di atas telah
sesuai dengan
LKPP

pendapat dari

dalam

suratnya

No.

2029/DIV.2/KSL/02/2015
tanggal 5 Februari 2015 (vide
Bukti A48), yang pada pokoknya
menyatakan
terkait

bahwa

perbedaan

pencantuman

nilai

withholding tax dan TKDN bukan
merupakan

perbedaan

penyimpangan

yang

substansial

atau
bersifat

yang

dapat

menggugurkan penawaran; -------48.2.4.1.13. Bahwa IFB dan dokumen pre-bid
meeting tidak memuat ketentuan
bahwa

pencantuman

withholding

tax

nilai

dan

TKDN

merupakan hal yang mandatory
dan substansial dalam dokumen
penawaran Tender EPCC Proyek
Amurea

II.

sebagaimana
keterangan

Hal

ini

juga

dinyatakan
para

saksi

oleh

sebagai

berikut; -------------------------------a. Keterangan

Saksi

Ir.

Qomaruzzaman, M.M., dalam
Butir

57

pemeriksaan

BAP
tanggal

sidang
20

Oktober 2015 (vide Bukti B6):
57 Pertanyaan Apakah saksi mengetahui dokumen mandatory yang
Investigator disyaratkan, apakah dalam surat tersebut hal-hal yang
sifatnya wajib?
Jawaban

Ada.

58 Pertanyaan Apa saja dokumen mandatory requirment tersebut?
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Investigator
Jawaban

Kami tidak ingat, sesuai dengan pre bid meeting.

59 Pertanyaan Apakah TKDN dan holding tax masuk dalam dokumen
Investigator mandatory requirment tersebut?
Jawaban

Tidak ada.

61 Pertanyaan Apa saja dokumen mandatory requirement tersebut?
Investigator
Jawaban

Sesuai dengan notulen pre bid meeting tanggal 21-22
November 2013.

62 Pertanyaan Dalam hal apa seorang peserta tender tersebut dapat
Investigator didiskualifikasi?
Jawaban

Apabila tidak memenuhi bid bond, halaman 2 point 4
dari bawah.

63 Pertanyaan Apakah dalam pre bid meeting ini disebutkan apabila
Investigator tidak ada TKDN dan holding tax tersebut peserta tender
dapat didiskualifikasi?
Jawaban

Tidak ada.
b. Keterangan Saksi Ir. Ashari,
M.T.,

dalam

Butir

74

BAP

sidang pemeriksaan tanggal 12
November

2015

(vide

Bukti

B10): ------------------------------74 Pertanyaan Apakah dalam IFB sudah diatur mengenai hal-hal yang
Kuasa

bersifat

mandatory?

Apakah

kelalaian

terhadap

Hukum

withholding tax dan TKDN menyebabkan diskualifikasi?

Terlapor I
Jawaban

Yang mendatory diatur di IFB withholding tax tidak
diatur sebagai penyebab diskualifikasi.
48.2.4.1.14. Bahwa

pencabutan

diskualifikasi
atas

aspek

juga

keputusan
didasarkan

persaingan

usaha,

dimana dalam hal ini tujuan dari
adanya

tender

secara

terbuka

adalah dalam rangka memberikan
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kesempatan yang seluas-luasanya
kepada

semua

pihak

untuk

menjadi peserta tender; -----------48.2.4.1.15. Bahwa aspek adanya persaingan
yang sehat ini sangat penting bagi
Terlapor I karena dengan adanya
persaingan maka Terlapor I akan
memperoleh

keuntungan

sebab

harga yang diajukan oleh para
pihak

akan

menjadi

lebih

kompetitif dalam rangka menjadi
pemenang tender; ------------------48.2.4.1.16. Bahwa aspek adanya persaingan
tersebut

telah

tujuan
dalam

sesuai

adanya
rangka

tender,
mencari

dengan
yaitu
peserta

tender terbaik untuk ditetapkan
sebagai pemenang tender, baik
dari segi kualitas maupun harga;
48.2.4.1.17. Bahwa

dalam

menciptakan
hal-hal
tidak

persaingan,

yang

tidak

boleh

alasan

rangka
substansial

dijadikan

untuk

maka
sebagai

menggugurkan

salah satu peserta tender dari
persaingan; --------------------------48.2.4.1.18. Bahwa

kami

percaya

bahwa

seharusnya Majelis Komisi dapat
memahami

bahwa

protes

termasuk

walk

out

yang

dilakukan

oleh

Konsorsium

Rekind – Toyo lebih pada karena
mereka tidak mampu bersaing
secara sehat dengan Konsorsium
Wuhuan – Adhi Karya dalam hal
pengajuan harga. Pada awalnya,
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pada

tahap

Klarifikasi

setelah

adanya pencabutan diskualifikasi,
mereka menyatakan menyatakan
sedang mendiskusikan masalah
final harga yang akan diajukan
agar

mampu

Konsorsium
Karya.

bersaing
Wuhuan

Akan

tetapi

dengan
–

Adhi

pada

saat

terakhir, mereka tidak hadir dan
menyatakan
proses

tidak

pengajuan

dimana

hal

mengikuti
final

ini

harga,

seharusnya

dipahami karena mereka tidak
mampu

bersaing

Konsorsium

dengan

Wuhuan

-

Adhi

Karya, padahal Terlapor I sudah
berulangkali

menunda

acara

pembukaan final harga karena
menunggu

kehadiran

dari

Konsorsium Rekind – Toyo; -------48.2.4.1.19. Bahwa

terkait

dan/atau

aspek

efisiensi,

diskualifikasi

oleh

ekonomi

pencabutan
Terlapor

I

terhadap Terlapor II dan Terlapor
III

dalam

Tender

EPCC

juga

didasarkan atas justifikasi pada
aspek ekonomi yang mendalam
serta

matang

dengan

mempertimbangkan

kepentingan

Terlapor I maupun kepentingan
pemenuhan

kebutuhan

pupuk

bersubsidi di Indonesia; -----------48.2.4.1.20. Bahwa

Pencabutan

diskualifikasi
memiliki

oleh

atas

Terlapor

pertimbangan

I

utama

bahwa Tender EPCC harus segera

halaman 200 dari 349

SALINAN
dilanjutkan
keuangan

demi

kepentingan

Terlapor

I

maupun

perekonomian

nasional.

Sebagaimana
sebelumnya,

telah

dijelaskan

Proyek

Amurea II

dapat mengurangi atau bahkan
meniadakan

ketergantungan

Terlapor I pada Amoniak impor
sebagai

bahan

pupuk

baku

urea.

ketergantungan

produksi

Pengurangan
impor

tersebut

dapat menghasilkan penghematan
dalam proses pengadaan Amoniak
bagi Terlapor I hingga mencapai
Rp. 879.960.000.000 per tahun.
Dalam hal ini, apabila Tender
EPCC ini terus tertunda dan tidak
segera

dilanjutkan,

penghematan
diperoleh

yang

Terlapor

pengurangan

potensi

biaya

dapat

I

melalui
importasi

Amoniak dapat hilang; ------------48.2.4.1.21. Bahwa selain kehilangan potensi
penghematan keuangan dari sisi
Terlapor I, keterlambatan proses
pendirian pabrik Ammonia-Urea II
juga

dapat

menghilangkan

peluang bagi pemerintah untuk
mengurangi alokasi subsidi bagi
pupuk

bersubsidi

di

sektor

pertanian; ----------------------------48.2.4.1.22. Bahwa

sebagai

pengemban

mandat dari Pemerintah untuk
memproduksi dan menyalurkan
pupuk bersubsidi di Indonesia,
Proyek Amurea II ini menciptakan
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peluang

untuk

memperoleh

pasokan

Amoniak

yang

murah,

dimana

sebelumnya

lebih

Amoniak didapatkan dari impor
menjadi dapat diproduksi sendiri
oleh Terlapor I. Bagi Pemerintah,
hal tersebut dapat mengurangi
biaya

subsidi

untuk

yang

pupuk

mengingat

diberikan
bersubsidi

biaya

Amoniak

lebih

signifikan

importasi

besar

dibandingkan

secara
biaya

produksi Amoniak sendiri oleh
Terlapor

I.

Dengan

Tender

EPCC

dilanjutkan

demikian,

harus

agar

tetap

Pemerintah

dapat segera mengurangi alokasi
subsidinya bagi pupuk di sektor
pertanian

melalui

penurunan

ketergantungan Amoniak impor ; 48.2.4.1.23. Bahwa pencabutan Terlapor I atas
diskualifikasi terhadap Terlapor II
dan

Terlapor

mempertimbangkan

III

juga
aspek

komersial dari nilai penawaran
pekerjaan jasa EPCC dari para
peserta tender, dimana adanya
potensi

harga

penawaran

pekerjaan EPCC yang ditawarkan
oleh Terlapor II dan Terlapor III
adalah

yang

paling

kompetitif

yang dapat diterima Terlapor I
dari seluruh peserta tender yang;
48.2.4.1.24. Bahwa

pada

perbandingan

nilai

nyatanya,
penawaran

atas pekerjaan EPCC Terlapor I
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menunjukkan
penawaran

bahwa
dari

Wuhuan-Adhi

nilai

Konsorsium

merupakan

nilai

penawaran yang paling kompetitif
di antara para peserta Tender
EPCC yang lain.
dapat

Hal tersebut

disimpulkan

dari

nilai

pekerjaan yang ditawarkan oleh
Konsorsium Wuhuan-Adhi adalah
sebesar

USD

525.730.672,

sedangkan Konsorsium RekindToyo memberikan nilai penawaran
atas

pekerjaan

EPCC

tersebut

sebesar USD 537.590.034 dan
Konsorsium

Tecnimont-KE

sebesar USD 661.127.851. Dari
perbandingan
penawaran

ketiga

pekerjaan

Konsorsium
memiliki

nilai
tersebut,

Wuhuan-Adhi
nilai

pekerjaan

penawaran

yang

rendah/murah

lebih

sebesar

USD

11.859.362 dibandingkan dengan
Konsorsium Rekind-Toyo sebagai
Peserta

dengan

Penawaran

Terendah Kedua. Ditambah lagi
adanya

penurunan

penawaran

sebesar

USD

juta

2,5

oleh

Konsorsium Wuhuan-Adhi pada
Forum Negosiasi sehingga total
efisisiensi yang dapat dicapai oleh
Terlapor I adalah sebesar USD
14.359.362; -------------------------48.2.4.1.25. Bahwa dengan demikian, apabila
pencabutan

atas

diskualifikasi

terhadap Terlapor II dan Terlapor
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III tidak dilakukan, maka Terlapor
I dapat kehilangan kesempatan
untuk

melakukan

efisiensi

peningkatan

dan

memperoleh

penawaran nilai pekerjaan jasa
EPCC dengan harga yang paling
kompetitif dari seluruh peserta
tender yang responsif; -------------48.2.4.2

Pertimbangan Mendalam setelah Melakukan
Proses Konsultasi dengan Pihak Ketiga yang
Independen dan Kompeten;
48.2.4.2.1. Bahwa sebelum Direksi Terlapor I
melakukan

pencabutan

diskualifikasi,
meminta

Terlapor

kepada

I

pihak

telah
ketiga

yang independen, yaitu antara
lain,

Lembaga

Pengadaan

Kebijakan

Barang

Pemerintah

dan

Jasa

(LKPP)

mempunyai

yang

pengalaman

kompetensi

dalam

dan

pengaturan

pengadaan yang baik, termasuk
yang sesuai prinsip persaingan
sehat; ---------------------------------48.2.4.2.2. Bahwa

perlu

kembali

kami

bahwa

konsultasi

tegaskan
sebelum

secara

tertulis

dilakukan kepada LKPP, Terlapor
I

terlebih

konsultasi

dahulu
lisan

melakukan

kepada

LKPP

sebelum Terlapor I mengeluarkan
surat keputusan untuk mencabut
diskualifikasi.

Dalam

hal

ini,

adanya pencabutan diskualifikasi
tersebut antara lain didasarkan
atas masukan atau pendapat dari
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LKPP

secara

pokoknya

lisan

yang

menyatakan

pada

hal-hal

yang tidak substansial tidak boleh
dijadikan sebagai alasan untuk
menggugurkan
Dan

dalam

peserta

tender.

pandangan

LKPP,

permasalahan terkait withholding
tax

dan

TKDN

permasalahan
substansial

merupakan

yang

dan

diklarifikasi

tidak

masih

dapat

pada

tahap

berikutnya ; -------------------------48.2.4.2.3. Bahwa

Pendapat

tersebut

konsisten

pendapat
yang

secara

LKPP

kami

setelah

dengan

secara

ajukan

adanya

lisan
tertulis

kemudian
pencabutan

diskualifikasi

dengan

pertimbangan

sebagai

dokumentasi atas konsultasi yang
telah

dilakukan

dimana

dalam

sebelumnya,

suratnya

No.

6588/2014 (vide Bukti T1-23),
LKPP

menyatakan

antara

lain

sebagai berikut: ---------------------“tata cara pelelangan dan evaluasi yang dilakukan
oleh

Panitia

Pengadaan

PT

Petrokimia

Gresik

mengacu pada peraturan direksi yang mengatur
pengadaan
perusahaan.

barang/jasa
Dalam

di

hal

lingkungan

internal

ditemukan

adanya

kesalahan dalam proses evaluasi, maka seharusnya
Panitia Pengadaan memperbaiki kesalahan tersebut
agar tidak merugikan peserta pelelangan. Bilamana
terbukti

Panitia

Pengadaan

telah

melakukan

kesalahan dengan menggugurkan suatu penawaran
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dengan

alasan

yang

tidak

substansial,

maka

keputusan tersebut harus diperbaiki.”
48.2.4.2.4. Bahwa dalam Butir 1 dan 2 dari
Surat LKPP No. 2029/2015 secara
lebih

spesifik

juga

telah

dijelaskan; ---------------------------“(1)

Tujuan

pengadaan

adalah

mendapatkan

penyedia barang/ajasa yang tepat, baik secara
teknis maupun harga. Kesalahan-kesalahan yang
tidak substantif semestinya tidak dijadikan alasan
untuk

menggugurkan

suatu

penawaran.

Tujuan

tersebut sejalan dengan prinsip dasar pengadaan
yaitu bersaing. Proses pengadaan sedapat mungkin
harus mencerminkan kompetisi yang sehat, tidak
diintervensi oleh keputusan yang akan mengganggu
persaingan. Oleh karena itu, Direksi memungkinkan
mengambil tindakan yang diperlukan ketika Panitia
Pengadaan

melakukan

tindakan

yang dianggap

menciderai prinsip bersaing tersebut.
(2)

Penawaran

konsorsium

Wuhuan-Adhi

Karya

terhadap withholding tax yang sebenarnya sudah
sesuai ketentuan,

tentu

tidak bisa digugurkan.

Kemudian juga terkait dengan TKDN, bilamana
Konsorsium

Wuhuan

berkomitmen

memenuhi

–

Adhi
TKDN,

Karya
maka

sudah

komitmen

tersebut dapat menjadi dasar sebagai komitmen
yang akan dipenuhi.”
48.2.4.2.5. Bahwa pandangan LKPP di atas
juga

ditegaskan

dalam
L/2013

oleh

Komisi

Putusan

No.

12/KPPU-

tanggal

17

September

2014 yang menyatakan, antara
lain sebagai berikut; ----------------
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Majelis Komisi menilai alasan ke-13 (tiga belas)
peserta tender digugurkan karena kesalahan nomor
dokumen tender dalam jaminan penawaran, bukan
merupakan

hal

yang

substantif,

sebagaimana

terdapat dalam sistem informasi pelayanan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)
terkait penyimpangan yang tidak substantif, yaitu
kesalahan penulisan angka/huruf dalam jaminan
penawaran bukan merupakan hal yang substantif,
mengingat

kesalahan

tersebut

kemungkinan

dilakukan oleh penerbit jaminan. Oleh karena itu
Pokja ULP seharusnya melakukan klarifikasi kepada
penerbit jaminan terhadap hal yang kurang jelas dan
meragukan tersebut. Jika penerbit jaminan bersedia
memberikan

jaminan

sesuai

dengan

ketentuan

dokumen pengadaan, maka penawaran tidak boleh
dinyatakan gugur;
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP
yang menyatakan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010
terdapat

ketentuan

bahwa

Panitia

tidak

boleh

menggugurkan peserta tender karena kesalahan
yang tidak substansial dan seharusnya Terlapor I
melakukan klarifikasi kepada Penerbit Jaminan.”
48.2.4.2.6. Bahwa pencabutan diskualifikasi
yang dilakukan oleh Terlapor I
adalah tindakan yang berdasar
hukum

mengingat

apabila

terdapat

kesalahan

dilakukan

oleh

yang

Konsorsium

Wuhuan-Adhi – quod non- maka
kesalahan dimaksud merupakan
kesalahan administrasi yang tidak
substansial

dan

penawaran

dimaksud tidak boleh dinyatakan
gugur; --------------------------------halaman 207 dari 349
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48.2.4.2.7. Bahwa

proses

tender

yang

tertunda dikarenakan Terlapor I
berupaya
untuk

sungguh-sungguh

mempertimbangkan

memutuskan
terbaik

yang

dan

dan

tepat

menjaga

dan

proses

tender sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, termasuk dengan
melakukan
lembaga

konsultasi

yang

dengan

independen

dan

berkompeten, seperti LKPP; ------48.2.4.3

Pencabutan Diskualifikasi Justru Dilakukan
untuk

Mengembalikan

Kondisi

Persaingan

dan dalam Rangka Mencari Peserta Tender
Terbaik Sesuai Tujuan Tender -------------------48.2.4.3.1. Bahwa

keputusan

untuk

mencabut diskualifikasi tersebut
justru

pro-persaingan

karena

dengan

adanya

pencabutan

tersebut

telah

memulihkan

kondisi

persaingan

dengan

yang

sehat

mengembalikan

persaingan antara Terlapor II dan
Terlapor III dengan peserta tender
lainnya,

yang

memenuhi

kesemuanya

persyaratan

sesuai

IFB; -----------------------------------48.2.4.3.2. Bahwa

karena

pencabutan

keputusan
diskualifikasi

tersebut tidak menghilangkan hak
dan kesempatan peserta tender
lain untuk menjadi pemenang.
Dalam

hal

kualifikasi

ini,
tidak

pencabutan
serta

merta

membuat Terlapor II dan Terlapor
III

menjadi
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tender,

SALINAN
melainkan mereka tetap harus
bersaing

dengan

Konsorsium

Rekind-Toyo

pada

tahap

selanjutnya,

yaitu

tahap

Klarifikasi

dan

Negosiasi final

harga. Dalam tahap ini, pihak
yang

akan

menjadi

pemenang

adalah pihak yang memberikan
harga

yang

terbaik

kepada

Terlapor I; ----------------------------48.2.4.3.3. Bahwa dalam kelanjutan proses
tender dimaksud, seluruh peserta
tender,

termasuk

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

tidak

melakukan

perubahan

proposal

atau

penawaran dan Terlapor I pun
juga tidak melakukan perubahan
ketentuan dalam IFB, yang mana
hal tersebut membuktikan bahwa
tidak ada post bidding maupun
perlakuan khusus atau tindakan
diskiriminasi,
pemberian

serta

tidak

fasilitas

ada

kepada

peserta tertentu. Lebih dari itu,
tindakan

pencabutan

diskualifikasi

tersebut

menunjukkan adanya perlakuan
yang adil dari Terlapor I kepada
semua

peserta

memenuhi

tender

persyaratan

yang
untuk

tetap memiliki kesempatan yang
sama

untuk

bersaing

secara

sehat; ---------------------------------48.2.4.3.4. Bahwa

perlu

bahwa

pada

dipahami
titik

pula
setelah

pembukaan proposal komersial,
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berdasarkan ketentuan Peraturan
tender,

masih

terdapat

proses

persaingan lanjutan yaitu pada
Tahap Klarifikasi dan Negosiasi
final harga. Dimana dalam Tahap
Negosiasi

final

peserta

dengan

terendah

harga,

2

(dua)

penawaran

dimintakan

untuk

kembali memberi penawaran yang
nilainya tidak boleh lebih tinggi
dari nilai sebelumnya yang telah
diajukan.

Namun

tahapan

demikian

persaingan

dilewatkan/tidak

ini

dimanfaatkan

oleh Pihak Konsorsium RekindToyo.

Padahal

jika

saja

Konsorsium Rekind-Toyo memiliki
kemampuan
bersaing,

untuk
maka

terus

Konsorsium

Rekind-Toyo dapat menawarkan
harga baru yang lebih kompetitif
sebagaimana

yang

Konsorsium

ditawarkan
Wuhuan-Adhi

sehingga

dapat

menjadi

pemenang

tender.

Namun

sayangnya kesempatan bersaing
ini

tidak

dimanfaatkan

oleh

Konsorsium Rekind-Toyo dengan
alasan

tetap

tidak

keputusan

menerima
pencabutan

diskualifikasi; -----------------------48.2.4.3.5. Bahwa dalam tahapan ini lah
kemudian Terlapor I mendapat
penawaran yang lebih murah lagi
dari

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

sebesar USD 2,5 juta, sehingga
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penawaran

dari

Konsorsium

Wuhuan-Adhi telah meninggalkan
jauh penawaran dari Konsorsium
Rekind-Toyo hingga memberikan
selisih sebesar USD 14.359.362,-;
48.2.4.3.6. Bahwa

terdapatnya

Penawaran

Harga yang lebih rendah dari
Konsorsium Wuhuan-Adhi hingga
USD

2,5

juta

membuktikan

ini

juga

tidak

adanya

persekongkolan di antara Terlapor
I dengan Terlapor II dan III karena
jika

ada

bisa

persekongkolan
saja

maka

Terlapor

I

memberitahukan Terlapor II dan
III

bahwa

Toyo

Konsorsium

tidak

akan

Rekind-

menghadiri

Forum Negosiasi Harga sehingga
Konsorsium Wuhuan-Adhi tidak
perlu lagi memberi penurunan
penawaran dengan angka yang
sedemikian signifikan (USD 2,5
juta); ---------------------------------48.2.4.3.7. Bahwa
kembali

adanya

persaingan

antara

Konsorsium

Wuhuan-Adhi dengan Konsorsium
Rekind-Toyo
Komersial,

pada

tahap

tentunya

sangat

menguntungkan Terlapor I karena
Terlapor I dapat memilih salah
satu

pihak

yang

mengajukan

penawaran harga yang terbaik,
yang

mana

dimenangkan
Wuhuan-Adhi
memberikan
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dalam
oleh

hal

ini

Konsorsium

karena
penawaran

mampu
harga

SALINAN
yang

jauh

lebih

rendah

dibandingkan dengan Konsorsium
Rekind-Toyo.

Dengan

demikian

terdapat bukti adanya efisiensi
yang diperoleh Terlapor I dari
adanya

proses

persaingan

pengembalian

melalui

diskualifikasi,

pencabutan

yaitu

sebesar

kurang lebih USD 14 juta, yang
merupakan

selisih

dari

Penawaran Konsorsium WuhuanAdhi

sebagai

pemenang,

dibandingkan
Rekind-Toyo

Konsorsium
(peserta

terendah

kedua); -------------------------------48.2.4.4

Opsi

Pencabutan

Diskualifikasi

dan

Meneruskan Proses Tender Merupakan Pilihan
Terbaik Berdasarkan Berbagai Pertimbangan; 48.2.4.4.1. Bahwa

sebagaimana

telah

sebelumnya

bahwa

dijelaskan

penyelenggaraan
terkait

Tender

Proyek

didasarkan

EPCC

Amurea

atas

II

pertimbangan

tugas atau mandat yang diberikan
pemerintah kepada Terlapor I dan
kebutuhan yang mendesak untuk
dapat

segera

meningkatkan

efisiensi usaha serta mengurangi
subsidi pupuk pemerintah; -------48.2.4.4.2. Bahwa Sesuai dengan keterangan
yang

disampaikan

Direktur

Utama pada persidangan tanggal
18

Januari

2016,

proyek

ini

sudah lama direncanakan dan
ditargetkan

akhir

tahun

2014

akan selesai dilaksanakan; --------
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SALINAN
48.2.4.4.3. Bahwa
dalam

adanya

permasalahan

Tender

EPCC

tetap

mengharuskan Direksi Terlapor I
mengambil sikap berhati-hati dan
membutuhkan

waktu

melakukan

untuk

kajian

pertimbangan

dan
mendalam

terhadap

opsi-opsi

yang

sebelum

mengambil

apapun,

termasuk

ada

keputusan
pencabutan

diskualifikasi; -----------------------48.2.4.4.4. Bahwa

Setelah

melalui

proses

evaluasi terhadap permasalahan
dan

opsi-opsi

dimungkinkan
kepada

terbaik
serta

beberapa

yang

konsultasi

pihak

yang

independen dan kompeten yang
tentu

saja

memerlukan

waktu

yang tidak singkat, Direksi pada
akhirnya
opsi

memutuskan

pencabutan

bahwa

diskualifikasi

dan melanjutkan proses tender
merupakan

opsi

terbaik.

Opsi

pelaksanaan tender ulang untuk
Proyek

Amurea

II

sulit

dilaksanakan Terlapor I karena
didasarkan

pada

pertimbangan

sebagai berikut; ---------------------a. Hilangnya

potensi

penghematan biaya produksi
Terlapor

I.

Kesimpulan,
menjelaskan

Pada

awal

Terlapor

I

potensi

penghematan sampai dengan
Rp.
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879.960.000.000

per

SALINAN
tahun apabila Proyek Amurea
II sudah berjalan; ---------------b. Terhambatnya
produksi

peningkatan

dan

penyaluran

pupuk urea di Jawa Timur.
Saat

ini

Terlapor

memenuhi

I

460.000

dapat

ton

per

tahun dari kebutuhan 1 juta
ton. Setelah Proyek Amurea II
dijalankan, Terlapor I dapat
meningkatkan
produksinya

kapasitas
sampai

dengan

570.000 ton per tahun; --------c. Hal lain yang juga menjadi
pertimbangan penting adalah
pengoperasian pabrik amoniak
dan urea sangat bergantung
pada

pasokan

gas.

Dengan

demikian, penempatan waktu
(timing)

antara

penyelesaian

Proyek Amurea II dan pasokan
gas haruslah sesuai. Apabila
Proyek Amurea II belum selesai
sementara pasokan gas sudah
dimulai,

Terlapor

menanggung
kerugian

I

harus

penalty

yang

atau

besar.

Hal

sebaliknya demikian, apabila
Proyek

Amurea

II

selesai

sebelum pasokan gas diterima,
maka

potensi

penghematan

dan penguatan struktur bahan
baku yang diterima Terlapor I
dari Proyek Amurea II akan
hilang/tertunda. Oleh karena
itu,
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kepastian

pasokan

gas
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yang

memang

dalam

dibutuhkan

skala

besar

berkelanjutan
waktu

dan

memerlukan

dan

proses

yang

panjang, yang tidak mudah
untuk diubah-ubah. Sehingga,
Terlapor

I

sudah

memiliki

perjanjian pasokan gas dan
waktu

pengiriman

ditetapkan

yang

sesuai

dengan

rencana penyelesaiaan Proyek
Amurea II, yaitu akhir 2017;--d. Penyedia

jasa

EPCC

dan

licensor untuk pembangunan
pabrik

amoniak

terbatas.

dan

Apabila

tender

ulang,

besar

peserta

urea

diadakan

kemungkinan
yang

akan

mengikuti tender ulang adalah
pihak-pihak yang sama dengan
Tender EPCC a quo. Hal ini
berpotensi menyebabkan harga
yang

ditawarkan

peserta

menjadi

tidak

tender

sekompetitif sekarang. Hal ini
disebabkan

para

peserta

tender sudah mengetahui tren
atau posisi harga penawaran
saat

ini.

Kemungkinan

lain

adalah berkurangnya jumlah
peserta

tender

diulangnya

proses

akibat
tender

a

quo; -------------------------------e. Tender

ulang

akan

menyebabkan penundaan dan
potensi inefisiensi serta tidak
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SALINAN
memberikan

jaminan

bahwa

tidak akan ada permasalahan
lain

atau

keberatan

dari

peserta tender lainnya, yang
pada

akhirnya

dapat

menyebabkan penundaan yang
jauh lebih lama lagi; -----------48.2.4.4.5. Bahwa Direktur Utama Terlapor I,
Ir.

Nugroho

Christijanto,

pada

Butir 40 BAP sidang pemeriksaan
tanggal

18

menjelaskan

Januari

2016

mengenai

opsi

tender sebagai berikut; ------------40 Pertanyaan Adakah opsi atau kebijakan lain dari pencabutan
Investigator diskualifikasi?
Jawaban

Kami sempat mendiskusikan hal tersebut, apabila tetap
melanjutkan diskualifikasi maka yang tersisa hanya
tinggal

2

(dua)

peserta

dan

apakah

PKG

akan

mendapatkan penawaran dengan harga kompetitif.
Lalu opsi re-tender, kemungkinan yang terjadi adalah
harga yang ditawarkan dapat lebih mahal dan akan
memakan waktu yang lebih panjang lagi.
Dan pemilik teknologi terkait proyek amonia hanya
beberapa perusahaan saja. Apabila dilakukan tender
ulang maka peserta yang mengikuti ialah peserta yang
sama lagi.
Yang diantisipasi ialah, apabila para peserta tender
sebelumnya tidak mau mengikuti tender lagi karena
sudah saling mengetahui harga penawaran.
48.2.4.4.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan
di

atas,

diskualifikasi

opsi

pencabutan

menjadi

pilihan

terbaik dan rasional yang dapat
dilakukan oleh Terlapor I ; --------
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SALINAN
48.2.5

Dalil

Investigator

Protes/Keberatan

Yang

Harus

Menyatakan

Disampaikan

Setiap

Pada

Masa

Sanggah Merupakan Dalil Yang Tidak Sesuai Dengan
Peraturan Tender; -----------------------------------------------48.2.5.1

Bahwa Tim Investigator dalam Butir 37.8 dari
LDP menyimpulkan sebagai berikut;------------

“Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas dan
tegas disebutkan sanggahan atau keberatan atas
kebijakan dalam proses pelaksanaan tender harus
dilakukan setelah diumumkannya pemenang atau
sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih
dahulu.”
48.2.5.2

Bahwa Terhadap kesimpulan di atas, Terlapor
I sampaikan bahwa Tim Investigator telah
keliru

dalam

mengasosiasikan

proses

pencabutan diskualifikasi dalam Tender EPCC
sebagai

proses

sanggahan

tender.

Proses

pencabutan

dalam

proses

diskualifikasi

dalam perkara a quo dan proses sanggahan
dalam proses tender merupakan hal yang
tidak sama atau tidak relevan; ------------------48.2.5.3

Bahwa

sebagai

perbandingan,

mengenai

sanggahan

Pasal

ayat

10

(1)

dapat

ketentuan

dilihat

Permeneg

dalam

BUMN

No.

15/2012 sebagai berikut; ------------------------“Untuk

menjamin

adanya

transparansi

dan

perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap
pengadaan barang/jasa, maka pihak yang kalah
pada saat pengumuman pemenang berhak untuk
mengajukan sanggahan”
Sekalipun
mengacu

pelaksanaan
kepada

tender

Permeneg

ini
BUMN

tidak
No.

15/2012, akan tetapi sudah merupakan hal
yang umum apabila ketentuan masa sanggah
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sepenuhnya

terkait

dengan

tanggapan

terhadap pengumuman pemenang tender; ----48.2.5.4

Bahwa

secara

lebih

spesifik,

ketentuan

mengenai sanggahan dalam pengadaan di
lingkungan Terlapor I diatur dalam Pasal 10
SKEP

Dir

PKG

No.

0306/2011

sebagai

berikut; ----------------------------------------------Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan
yang

sama

(equal

treatment)

dalam

setiap

pengadaan barang/jasa, maka pihak yang kalah
pada saat pengumuman pemenang berhak untuk
mengajukan sanggahan.
48.2.5.5

Bahwa berdasarkan

ketentuan

di

atas,

sanggahan merupakan mekanisme keberatan
yang diajukan oleh peserta tender atau pihak
yang kalah kepada panitia tender dalam suatu
pengadaan barang/jasa pada saat pemenang
tender telah ditentukan atau sebelum kontrak
ditandatangani.
sanggah

Pada

adalah

untuk

hakikatnya
menguji

masa
apakah

penetapan terhadap pemenang tender telah
dilakukan secara sah dan benar; ---------------48.2.5.6

Bahwa dalam perkara a quo, pencabutan
diskualifikasi
penetapan

dilakukan
pemenang

sebelum
tender

adanya
sehingga

mekanisme sanggahan sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 SK No. 0306/2011 belum
dapat dilaksanakan dan belum berlaku; ------48.2.5.7

Bahwa Konsorsium Wuhuan-Adhi dalam hal
ini bukan merupakan pihak yang kalah dalam
tender, melainkan pihak yang didiskualifikasi
pada tahapan tender. Pemenang tender pun
pada saat itu belum ditentukan. Oleh karena
itu,

yang

dilakukan

Wuhuan-Adhi
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pada

oleh

Konsorsium

dasarnya

bukan

SALINAN
sanggahan

melainkan

keberatan

atau

klarifikasi; ------------------------------------------48.2.5.8

Bahwa

meskipun

demikian,

keberatan

Konsorsium Wuhuan-Adhi diajukan dalam
proses evaluasi yang memungkinkan adanya
proses klarifikasi atau setidaknya sebelum
kontrak ditandatangani, sehingga Terlapor I
tetap dapat menindaklanjuti atau merespon
keberatan tersebut sebagai bagian dari prinsip
transparansi
tersebut

dan

tidak

pemberian

akuntabilitas.
dapat

Tindakan

diartikan

perlakuan

sebagai

istimewa

atau

memfasilitasi peserta tertentu; ------------------48.2.5.9

Bahwa protes atau keberatan yang diajukan
peserta

tender

penentuan

dapat

pemenang

dilakukan
tender.

disampaikan oleh Ahli
dalam

Butir

pemeriksaan

23

Hal

senada

Ir. Harmawan Kaeni

dan

tanggal

sebelum

15

24

BAP

sidang

Desember

2015

sebagai berikut; ------------------------------------23

Pertanyaan Dalam tender ada disebut masa sanggah, jika ada suatu
Terlapor III

keadaan menurut peserta tender tidak benar. Apakah
suatu peserta tender harus menunggu proses selesai
untuk protes atau protes dapat dilakukan setiap saat?

Jawaban

Keberatan atau protes dapat dilakukan sejak awal,
sanggah dilakukan di proses akhir.

24

Pertanyaan Untuk meluruskan sesuatu yang dianggap salah, peserta
Terlapor III

tender tidak perlu menunggu sampai proses berakhir?

Jawaban

Iya,

betul.

Apabila

menunggu

terlalu

lama

akan

merugikan panitia sendiri baik waktu maupun tenaga.
48.2.5.10 Bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam
pemeriksaan

tanggal

17

Desember

2015

menyatakan hal senada dimana, berdasarkan
pengalaman praktik ahli, protes/keberatan
dapat diajukan oleh peserta tender kapanpun.
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Panitia tender pun memiliki hak untuk tidak
menanggapi protes tersebut. Namun, jika
tidak ditanggapi, maka hal itu akan dapat
atau berpotensi menimbulkan kecurigaan dan
tuduhan adanya kecurangan yang dilakukan
oleh

penyelenggara

tender.

Apalagi

jika

keberatan itu memiliki dasar yang kuat atau
peserta

tersebut

merasa

telah

memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan. Adapun
keterangan

Ahli

Prof.

Nindyo

Pramono

dimaksud adalah sebagai berikut (vide Bukti
B17); -----------------------------------------------34 Pertanyaan Jika

dalam

proses

belum

mencapai

tahan

yang

Investigator ditentukan, Apakah dapat dibenarkan?
Jawaban

Protes itu ada pada tahap sanggahan. Tetapi sebelum
pada tahap itu dilakukan, protes tersebut sering terjadi.
Misalnya ada protes terhadap amplop yang tidak dilak,
maka protes itu biasa terjadi dalam praktek. Jika protes
tersebut diterima oleh Panitia Tender, maka hal tersebut
tidak salah. Yang penting semua masih diberikan
kesempatan yang sama untuk bersaing.
48.2.5.11 Bahwa dengan demikian, pertimbangan Tim
Investigator yang menganggap pencabutan
diskualifikasi
seharusnya

Konsorsium
dilakukan

Wuhuan-Adhi

pada

saat

masa

sanggah adalah hal yang keliru. Dengan
demikian, penerapan mekanisme dan masa
sanggah dalam Tender EPCC tetap mengacu
kepada SKEP Dir PKG No. 0306/2011 dengan
tetap memperhatikan pula berbagai prinsip
pengadaan

yang

baik,

termasuk

yang

terkandung di dalam prinsip-prinsip good
corporate governance; -----------------------------48.2.6

Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh
Investigator: Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Diajukan
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Oleh Investigator Justru Membuktikan Tidak Adanya
Persekongkolan Dalam Tender; -------------------------------48.2.6.1

Bahwa berdasarkan Pasal 58 Perkom No.
1/2010,

sebelum

memutuskan

dugaan

pelanggaran atas UU No. 5/1999, Komisi akan
melakukan

musyawarah

menganalisa,

untuk

menilai,

menyimpulkan

dan

memutuskan perkara berdasarkan alat bukti
yang cukup tentang telah terjadi atau tidak
terjadinya

pelanggaran

terhadap

UU

No.

5/1999 yang terungkap dalam persidangan.
Hasil musyawarah dimaksud nantinya akan
dituangkan dalam Putusan Komisi; -------------48.2.6.2

Bahwa Adapun yang dimaksud dengan alat
bukti yang cukup adalah alat-alat bukti yang
diajukan

oleh

membuktikan

Investigator

dugaannya

untuk

yang

tertuang

dalam LDP dimana dalam Pasal 39 ayat (4)
huruf

d

Perkom

No.

1/2010

dinyatakan

bahwa LDP disusun sekurang-kurangnya dua
alat bukti. Dengan demikian, maka yang
dimaksud dengan alat bukti yang cukup yang
dijadikan

dasar

untuk

memutuskan

ada

tidaknya pelanggaran UU No. 5/1999 adalah
sekurang-kurangnya dua alat bukti; ------------48.2.6.3

Bahwa

Sehubungan dengan

hal

di

atas,

merujuk kepada Pasal 42 UU No. 5/1999
serta Pasal 72 ayat (1) Perkom No. 1/2010,
alat bukti pemeriksaan yang digunakan dalam
pemeriksaan dugaan pelanggaran UU No.
5/1999 adalah sebagai berikut; -----------------a.

Keterangan Saksi;

b.

Pendapat Ahli;

c.

Surat dan/atau dokumen;

d.

Petunjuk; dan

e.

Keterangan Terlapor.
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48.2.6.4

Bahwa untuk membuktikan LDP, Investigator
telah menghadirkan 9 (sembilan) saksi, 1
(satu) orang Ahli, bukti surat dan keterangan
dari Terlapor; -----------------------------------------

48.2.6.5

Bahwa Terlapor I telah mengajukan 1 saksi
dan 1 ahli serta melakukan eksaminasi silang
(cross-examination), baik eksaminasi silang
terhadap semua saksi fakta yang diajukan
Investigator

maupun

eksaminasi

silang

terhadap bukti-bukti surat dan barang bukti; 48.2.6.6

Tanggapan atas Saksi-Saksi yang Diajukan
oleh Investigator; -----------------------------------48.2.6.6.1. Bahwa Terkait dengan saksi-saksi
dan

ahli

yang

Investigator,
uraikan
pada

diajukan

dibawah

tanggapan
pokoknya

oleh

ini

kami

kami

yang

membuktikan

bahwa saksi-saksi dan ahli yang
diajukan oleh Investigator tidak
membuktikan

adanya

pelanggaran Pasal 22 UU No.
5/1999

yang

dilakukan

oleh

Terlapor I sebagai berikut; --------a. Saksi

Mochammad

Fathoni

dalam pemeriksaan tanggal 7
Desember 2015 menerangkan
di bawah sumpah yang pada
pokoknya

adalah

sebagai

berikut; ---------------------------i.

Ketika proyek Amurea II
Saksi menjabat sebagai
pembantu

Project

Manager di PT Rekayasa
Industri; ------------------ii.

Saksi tidak mengetahui
proses
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tender

secara

SALINAN
detil dari awal hingga
akhir; ----------------------iii.

Saksi

menjelaskan

bahwa

dokumen

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi
ke

tidak

dilanjutkan

proses

selanjutnya

karena

ada

permasalahan

di

withholding

tax

Benefit

Indonesia,

for

saksi

dan

menyaksikan

namun

tidak

melihat

sistem penilaiannya; ----iv.

Saksi tidak secara detil
turut

menyusun

dokumen proposal untuk
Konsorsium

Rekind-

Toyo;-----------------------v.

Urutan

pembukaan

dokumen

adalah

Konsorsium TechnimontKE, Konsorsium RekindToyo

lalu

Konsorsium

Wuhuan-Adhi; -----------vi.

Pada saat pemeriksaan
dokumen

Konsorsium

Wuhuan-Adhi,
melihat

Saksi

form

summary

bid

Konsorium

Wuhuan-Adhi
menurut

saksi

summary

isi

bid

Konsorium

Wuhuan-Adhi

tidak

sesuai

yang

dipunyai
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dan

dengan

Konsorsium
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Rekind-Toyo

dan

Konsorsium TechnimontKE; ------------------------vii.

Ketika

melihat

perbedaan

format

pricing,

Saksi

melaporkan

kepada

atasan Saksi dan atasan
Saksi

memberitahukan

perbedaan

tersebut

kepada Terlapor I; -------viii.

Saksi tidak memahami
secara spesifik dokumen
IFB,

termasuk

mengetahui

tidak
adanya

ketentuan

bahwa

withholding

tax

termasuk

sudah

dalam

total

harga yang diajukan; ---Keterangan Saksi Mochammad
Fathoni

tidak

membuktikan

adanya persekongkolan yang
dilakukan
dengan

oleh

Terlapor

Terlapor

II

I

dan

Terlapor III. Saksi Mochammad
Fathoni menerangkan bahwa
saksi tidak mengetahui secara
detail

mengenai

ketentuan

withholding tax dan dokumen
IFB.

Dengan

keterangan

demikian,
Mochammad

Fathoni tidak dapat dijadikan
sebagai
untuk

bukti

yang

cukup

membuktikan

adanya

pelanggaran Pasal 22 UU No.
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5/1999 yang dilakukan oleh
Terlapor I; ------------------------b. Saksi Ir. Qomaruzzaman dan
Saksi

Wayan

Wijana

pemeriksaan

dalam

tanggal

20

Oktober 2015 menerangkan di
bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut; -----------------i.

Saksi

menyatakan

bahwa pre-bid meeting
berisi

penjelasan

panitia

tender

terdapat

sesi

dari
dan
tanya

jawab

antara

peserta

tender

dan

panitia

tender; --------------------ii.

Saksi menyatakan tidak
ada perubahan dokumen
penawaran setelah prebid

meeting

dilaksanakan; ------------iii.

Saksi

menyatakan

terdapat tentative tender
schedule dalam pre-bid
meeting

document.

Terlapor

I

tidak

melakukan

perubahan

jadwal proses tender; ---iv.

Saksi

menyatakan

bahwa

TKDN

withholding

tax

termasuk
mandatory
dalam

dan
tidak
dalam

requirement

pre-bid

meeting

document; -----------------
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SALINAN
v.

Pada

tanggal

26

Juni

2014, saat pembukaan
proposal

komersial,

masing-masing
tender

peserta

mengajukan

seorang
maju

saksi
ke

untuk

depan

dan

memeriksa kelengkapan
proposal

komersial

setiap peserta tender;---vi.

Saksi menyatakan tidak
mengetahui

harga

penawaran

yang

diajukan

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

karena

perwakilan dari Rekind
yang

menyaksikan

secara

langsung

pembukaan

dokumen

adalah

Saudara

Muhammad Fathoni; ---vii.

Terkait withholding tax,
saksi menyatakan bahwa
dalam

IFB

terdapat

ketentuan
withholding

bahwa
tax

termasuk

sudah
dalam

penawaran harga yang
diajukan; -----------------viii.

Saksi

menyatakan

bahwa

Konsorsium

Wuhuan-Adhi
mengisi

tidak
kolom

withholding tax sehingga
saksi
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merasa

terdapat

SALINAN
ketidaksesuaian dengan
IFB; ------------------------ix.

Terkait

benefit

to

Indonesia/TKDN,

saksi

menyatakan bahwa pada
saat membuka proposal
komersial

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

dan

menghitung
Benefit

jumlah

to

Indonesia,

panitia

tender

menyatakan

jumlah

presentase

Benefit

Indonesia

dari

Konsorsium
Adhi

to

Wuhuan-

hanya

28%

sehingga

tidak

sesuai

dengan

syarat

yang

ditentukan

dalam

IFB

(minimal 35%);-----------x.

Saksi

menyatakan

bahwa,

setelah

Tender

menjatuhkan

diskualifikasi

kepada

Konsorsium
Adhi,

Panitia

Wuhuan-

Panitia

Tender

mengembalikan proposal
komersial

Konsorsium

Wuhuan-Adhi,
Konsorsium

namun
Wuhuan-

Adhi menolak dan tidak
mengambil
proposal

kembali
komersialnya.

Panitia Tender kemudian
menyimpan
proposal
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kembali
komersial

SALINAN
Konsorsium

Wuhuan-

Adhi;-----------------------xi.

Saksi

mengakui

menerima

undangan

pembukaan

dokumen

proposal

komersial

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi yang di dalamnya
terdapat

surat

pencabutan
diskualifikasi
Konsorsium
Adhi.

Wuhuan-

Saksi

juga

mengakui

telah

menerima

undangan

klarifikasi

proposal

komersial

yang

akan

diselenggarakan pada 12
November 2014; ---------xii.

Saksi

menyatakan

“memposisikan
bahwa

diri”

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

tetap

didiskualifikasi

pada

saat Rekind menghadiri
Klarifikasi

pada

12

November

2014,

walaupun

saksi

mengakui

telah

mengetahui

dan

menerima

surat

pencabutan
diskualifikasi Terlapor II
dan

Terlapor

III

yang

dikirim oleh Terlapor I; --
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xiii.

Saksi walk-out sebelum
dilakukan

pembukaan

proposal

komersial

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi

namun

saksi

mengakui

telah

menerima

berita

pembukaan

acara

proposal

komersial

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

sebelum

menghadiri

pertemuan

dengan

agenda

klarifikasi
tanggal

harga
12

pada

November

2014; ----------------------xiv.

Saksi

mengaku

menerima

surat

undangan dari Terlapor I
untuk

memasukkan

proposal
komersial/penawaran
harga

kembali,

namun

memutuskan

untuk

tidak hadir; ---------------xv.

Saksi

menyatakan

Rekind

telah

menggunakan
protes/sanggahan
diajukan

pada

hak
yang
4

Desember

2015

saksi

menyatakan

Terlapor

I

dan
telah

menanggapi
protes/sanggahan

yang

diajukan Rekind tersebut
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SALINAN
melalui surat tanggal 12
Desember 2014; ---------xvi.

Saksi mengakui bahwa
harga penawaran terbaik
pada

saat

ini

milik

adalah

Konsorsium

Wuhuan-Adhi; -----------xvii. Saksi memahami bahwa,
berdasarkan
tender,

dokumen

panitia

memiliki

tender

kewenangan

untuk

melakukan

diskualifikasi

kepada

peserta tender, namun
tidak

ada

ketentuan

yang mengatur mengenai
mekanisme

pencabutan

diskualifikasi; ------------xviii. Saksi menyatakan akan
melaporkan Terlapor I ke
KPPU

terkait

dengan

pencabutan
diskualifikasi
Konsorsium

Wuhuan-

Adhi;-----------------------xix.

Saksi menyatakan tidak
pernah mendengar dan
mengetahui
rencana
Proses

adanya

mengarahkan
Tender

memenangkan

untuk
Satu

Pihak baik pada masa
sebelum
Dokumen

Pembukaan
Penawaran

maupun masa sesudah
Pembukaan
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Dokumen

SALINAN
Penawaran (tanggal 26
Juni 2014); ---------------Bahwa

keterangan

saksi

Ir.

Qomaruzzaman

dan

Wayan

nyata-nyata

tidak

Wijana

Saksi

membuktikan

adanya

persekongkolan
dilakukan

yang

oleh

Terlapor

I

dengan Konsorsium WuhuanAdhi (Terlapor II dan Terlapor
III).

Keterangan

saksi

Qomaruzzaman
Wayan

dan

Ir.

Saksi

Wijana

justru

membuktikan

bahwa

permasalahan mengenai TKDN
dan withholding tax bukanlah
merupakan

pelanggaran

terhadap

mandatory

requirement
dasar

yang

utama

menjadi

digugurkannya

peserta tender; ------------------c. Saksi Wisnu Kuncoro dalam
pemeriksaan pada tanggal 13
Oktober

2015

dibawah

menerangkan

sumpah

pada

pokoknya sebagai berikut; ----i.

Saksi

mengetahui

mengikuti

dan

seluruh

proses bidding; ----------ii.

Saksi mengetahui bahwa
Konsorsium

Wuhuan-

Adhi didiskualifikasi dari
proses

tender

tidak

mencantumkan

withholding
TKDN
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karena

tax

dan

(benefit

for

SALINAN
Indonesia)

dalam

proposal. Namun saksi
tidak mengetahui bahwa
Konsorsium

Wuhuan-

Adhi

telah

menyampaikan

Surat

Keterangan

bahwa

withholding
termasuk

tax

sudah

dalam

nilai

proposal

dan

Konsorsium
Adhi

Wuhuan-

akan

memenuhi

persyaratan TKDN; ------iii.

Saksi

hanya

sekilas

melihat

proposal

dari

peserta tender yang lain
pada

saat

dilakukan

pembukaan

proposal

pertama kali; -------------iv.

Saksi

menerima

surat

pemberitahuan
pencabutan
diskualifikasi
Terlapor
dalam

I

dari

yang

surat

mana

tersebut

diuraikan

alasan

pencabutan
diskualifikasi; ------------v.

Saksi

diundang

dalam

pembukaan

proposal

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi

pada

tanggal

10

November 2014; ---------vi.
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Saksi

hadir

dalam

pembukaan

proposal

Konsorsium

Wuhuan-

SALINAN
Adhi namun melakukan
walk-out

sebelum

Terlapor

I

membuka

proposal

dari

Konsorsium

Wuhuan-

Adhi;-----------------------vii.

Saksi tidak mengetahui
bahwa Terlapor I pernah
melakukan

konsultasi

dengan KPPU dan LKPP
sebelum

melakukan

pencabutan
diskualifikasi; ------------viii.

Saksi

menyampaikan

bahwa saksi mengetahui
Konsorsium TechnimontKE

sudah

menyampaikan

email

kepada Terlapor I yang
berisi

ucapan

terima

kasih dan selamat atas
ditetapkannya pemenang
tender.
telah

Email

tersebut

sesuai

dengan

pembicaraan

dengan

pihak Technimont yang
pada pokoknya setelah
menerima

penjelasan

lebih lanjut dari Terlapor
I, Krakatau Engineering
memaafkan/tidak

lagi

mempersoalkan hal ini; ix.

Bahwa keterangan saksi
Wisnu

Kuncoro

nyata
membuktikan
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nyatatidak
adanya

SALINAN
persekongkolan

yang

dilakukan oleh Terlapor I
dengan

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

(Terlapor

II dan Terlapor III). Saksi
Wisnu

Kuncoro

membuktikan

bahwa

Terlapor

I

memberitahukan
pencabutan
diskualifikasi

kepada

peserta tender dan tetap
memberikan kesempatan
yang

sama

seluruh

kepada

peserta

tender

untuk tetap berkompetisi
dalam proyek EPCC a
quo; ------------------------48.2.6.7

Tanggapan terhadap Ahli yang Diajukan oleh
Investigator; -----------------------------------------48.2.6.7.1. Bahwa
Adicahya

keterangan

Sarjuni

selaku

Tingkat

Ahli

Komponen Dalam Negeri dalam
pemeriksaan tanggal 7 Desember
2015

menerangkan

dibawah

sumpah sebagai berikut -----------a. Ahli bekerja di PT Surveyor
Indonesia sejak tahun 2000
dan

turut

penyusunan

serta

dalam
Permen

Perindustrian No. 11 Tahun
2006 dan terakhir membantu
menyusun

Permen

Perindustrian No. 16 Tahun
2011 tentang ketentuan dan
tata cara penghitungan TKDN;
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SALINAN
b. Ahli

menjelaskan

bahwa

tujuan adanya TKDN adalah
untuk meningkatkan produksi
dalam negeri; --------------------c. Penghitungan

TKDN

berdasarkan cost-based,
Penghitungan

material

berdasarkan harga jualnya dan
penghitungan

tenaga

kerja

berdasarkan gaji; ---------------d. Ruang

lingkup

peraturan
adalah

keberlakuan

mengenai
untuk

TKDN

pengadaan

barang/jasa

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintahan

dan

BUMN/BUMD

yang

menggunakan

dana

APBN/APBD; --------------------e. Ahli

memberikan

konfirmasi

bahwa peraturan TKDN tidak
berlaku

terhadap pengadaan

barang

dan

dilakukan

oleh

jasa

yang

perusahaan

swasta yang sumber dananya
tidak berasal dari APBN/APBD;
f. Menurut ahli TKDN bersifat
mandatory

untuk

Pemerintahan/BUMN/BUMD
namun

tidak

bersifat

mandatory untuk perusahaan
swasta; ---------------------------48.2.6.7.2. Bahwa keterangan ahli Sarjuni
Adicahya
tidak

dalam

pemeriksaan

membuktikan

bahwa

pencantuman TKDN dalam proses
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tender yang dilakukan oleh pihak
swasta

bersifat

mandatory/keharusan.
Keharusan penggunaan dan/atau
pencantuman
untuk

TKDN

diterapkan

pengadaan

yang

barang/jasa

diselenggarakan

oleh

Pemerintahan dan BUMN/BUMD
yang

menggunakan

dana

APBN/APBD. Dengan demikian,
andaikata seluruh peserta tender
tidak

mencantumkan

dan/atau

Terlapor

menerapkan

TKDN
I

tidak

ketentuan

TKDN

dalam proses pengadaan barang
ini

NON–

-QUOD

tetaplah

tidak

hal

tersebut

membuktikan

adanya suatu pelanggaran yang
dilakukan oleh Terlapor I apalagi
membuktikan

adanya

persekongkolan
oleh

yang

Terlapor

I

dilakukan

dalam

proses

tender ini; ----------------------------48.2.6.8

Keterangan Saksi dan Ahli dari Para Terlapor
Juga

Membuktikan

Tidak

Adanya

Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor
I; ------------------------------------------------------48.2.6.8.1. Bahwa sebagaimana telah dijamin
dalam

Perkom

No.

1/2010,

Terlapor mempunyai hak untuk
mengajukan saksi dan/atau ahli
dalam

pemeriksaan

membuktikan
pelanggaran

bahwa
yang

untuk
dugaan

disangkakan

oleh Tim Investigator tidak tepat,
tidak terbukti dan tidak berdasar.
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Adapun keterangan saksi serta
ahli

yang

Terlapor

diajukan
dalam

oleh

Para

pemeriksaan

sebagai berikut: --------------------a. Saksi

Ir.

Nandang

pemeriksaan

Sutisna

tanggal

13

Januari 2016 menerangkan di
bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut; -----------------i.

Terlapor

I

mengajukan

permohonan

konsultasi

kepada LKPP. Terlapor I
sebelumnya

telah

terlebih dahulu bertemu
dengan pimpinan LKPP
untuk

mendiskusikan

permasalahan

terkait.

Kemudian,

sebagai

tindak

lanjut

permasalahan

tersebut,

Ketua

LKPP

mendisposisikan

tugas

kepada

deputi

Bidang

Hukum

dan

Penyelesaian
LKPP,

Sanggah

dan

kemudian

didisposisikan
kepada

Saksi.

lagi
Saksi

dalam hal ini menerima
disposisi
dalam

dari

Deputi

bentuk

lembar

surat disposisi; ----------ii.

Saksi sebelumnya tidak
pernah

berkomunikasi

langsung
Terlapor
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dengan
I

dan

hanya

SALINAN
menerima

penugasan

berdasarkan
dari

disposisi

pimpinan.

pernah

Saksi

melihat

Permohonan

Surat

Konsultasi

Terlapor I per tanggal 3
Desember 2014 kepada
LKPP, ketika menerima
Surat

Disposisi

dari

pimpinan;-----------------iii.

Pihak

yang

dalam

terlibat
pemberian

tanggapan

Terlapor

I

oleh LKPP yaitu: Kepala
LKPP,

Deputi

Direktur

LKPP,

LKPP

dan

Saksi.; ---------------------iv.

Saksi

mengklarifikasi

bahwa

Terlapor

I

mengajukan
permohonan
kepada

konsultasi

LKPP

menyatakan
esensi

yang

penjelasan

permasalahan

yang dihadapi, dalam hal
ini terkait 2 hal yaitu:
pengguguran
dikarenakan
permasalahan pajak dan
permasalahan

Tingkat

Komponen Dalam Negeri.
Saksi

mengetahui

tersebut

hal

berdasarkan

dokumen-dokumen
Terlapor
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I

yang

telah

SALINAN
direview

serta

diskusi

dengan pimpinan LKPP;v.

Saksi

menyatakan

mengetahui atau kenal
dengan Bapak Samudera
dari

LKPP

yang

memberikan

pendapat

pada

saat

konsultasi

lisan.

Jabatan

Bapak

Samudera
sebagai
Jawa

adalah
Kepala

Seksi

Bagian

Barat,

sebelumnya saksi sendiri
adalah

Kepala

Seksi

Bagian Sulawesi; --------vi.

Tugas

saksi

penyusunan

dalam
pendapat

LKPP

terkait

permasalahan ini adalah
menyusun draft. Sebagai
Kepala

Seksi,

khusus

untuk konsultasi melalui
surat, tugas saksi hanya
menyusun
yang
adalah

draft

dan

menerbitkan
Direktur

LKPP

atau Deputi LKPP. Saksi
menyusun

draft

berdasarkan

hasil

diskusi dengan pimpinan
baik

dengan

Direktur

LKPP

maupun

LKPP.

Terkait

Deputi
hal

ini,

pimpinan tidak pernah
mendiktekan
harus
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apa yang

ditulis

persis

SALINAN
dalam

draft.

konsep

Secara

saksi

tidak

bertanggung jawab atas
substansi atau isi surat
rekomendasi, maka yang
bertanggung

jawab

secara hukum atas hal
ini adalah pimpinan.; ---vii.

Saksi

menerangkan

bahwa

sebelum

pembuatan draft Surat
Tanggapan Permohonan,
saksi melakukan diskusi
dengan pimpinan saksi.
Diskusi antara saksi dan
pimpinan adalah sesuai
dengan

substansi

permasalahan dan juga
dengan pertanyaan yang
dimohonkan
LKPP

kepada

serta

hasilnya

dituangkan

dalam

bentuk

surat.

Dalam

diskusi

juga

dibahas

terkait

dengan

hal-hal

non-substansi.
Kesalahan non-substansi
adalah suatu kesalahan
dalam pengadaan yang
tidak berpengaruh pada
output

pekerjaan,

contohnya adalah format
penulisan surat. Selama
diskusi
notulensi
perekaman
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tidak

ada
atau
dalam

SALINAN
bentuk apapun. Dalam
diskusi

dengan

atasan

saksi, saksi membahas
permasalahan TKDN dan
withholding tax dimana
pencantuman TKDN dan
withholding

tax

bukanlah

merupakan

permasalahan

yang

substansial yang dapat
menggugurkan

peserta

tender; --------------------viii.

Terlapor I tidak pernah
mengarahkan

LKPP

dalam hal memberikan
isi dari Surat Konsultasi
yang akan dikeluarkan; ix.

Terlapor

I

melakukan
dengan

telah
konsultasi

Kepala

sebelum

LKPP
surat

permohonan
tanggal

resmi

3

per

Desember

2014, informasi diterima
saksi dari Deputi LKPP; x.

Saksi

pada

awalnya

tidak

mengetahui

substansi

Terlapor

dengan
Saksi

Kepala

I

LKPP,

mengetahui

substansi pertama kali
dari

Deputi

LKPP.

Terlapor I pertama kali
bertemu dan berdiskusi
dengan
sekitar
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Kepala
bulan

LKPP
Agustus

SALINAN
atau

September

Saksi

2014.

memperoleh

informasi ini dari Deputi
LKPP; ----------------------xi.

Saksi

tidak

pernah

melakukan

drafting

surat

rekomendasi

terkait

permasalahan

Terlapor

I

sebelum

Desember 2014. Proses
drafting:

perintah

pelaksanaan

dilakukan

berdasarkan

surat,

kemudian

mengkaji

dokumen-dokumen yang
ada terutama dokumen
pengadaan

didasarkan

pada Standard Operating
Procedure

terkait

pengadaan

yang

mengatur, setelah semua
diteliti

didiskusikan

dengan

pimpinan

mengenai

rekomendasi

yang harus dikeluarkan
LKPP; ----------------------xii.

Hasil rekomendasi dalam
surat

LKPP,

yaitu:

tindakan

Panitia

Pengadaan

yang

menggugurkan
alasan

yang

substansial
harus
Rekomendasi
dikeluarkan
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karena
tidak
sehingga
dikoreksi.
yang

oleh LKPP

SALINAN
kepada

Terlapor

I

tergolong diskusi biasa
saja

(karena

jenis

permasalahan/pertanyaa
n a quo sudah seringkali
ditanyakan
oleh

sebelumnya

pihak

Pimpinan
sepakat

lain

dan

LKPP

telah

adanya

satu

yang

sama

tanggapan
terhadap

permasalahan/pertanyaa
n

tersebut)

dan

tidak

melalui

Rapat

Panel.

Rapat

panel

hanya

diperlukan
terdapat
baru

apabila
permasalahan

yang

sebelumnya

tidak pernah ditangani
oleh LKPP; ----------------b. Ahli Hukum Perseroan Prof.
Nindyo

Pramono

pemeriksaan

pada

tanggal

17

Desember 2015 menerangkan
dibawah

sumpah

pada

pokoknya sebagai berikut: ----i.

Ahli menyatakan bahwa
anak perusahaan dapat
dianggap
swasta

sebagai
dan

PT

bukan

sebagai BUMN; ----------ii.

PT

swasta

wewenang

memiliki

peraturan

internal

mengenai

pengadaan

barang/jasa.
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mempunyai

Hal

ini

SALINAN
umum

dilaksanakan

oleh PT swasta; ----------iii.

Tugas dan kewenangan
direksi mengacu kepada
UU No. 40/2007 yaitu
melakukan

pengurusan

perseroan

demi

kepentingan perseroan; iv.

Terdapat
lain

tugas-tugas

dari

diatur

direksi

secara

yang

spesifik

dalam UU No. 40/2007
antara ---------------------lain

menyelenggarakan

RUPS,

menyiapkan

risalah

rapat,

dan

lainnya; -------------------v.

Pengurusan
memiliki

perseroan

dua

dimensi

yaitu

dimensi

pengurusan

dan

penguasaan.
konteks

Dalam
pengurusan,

direksi merupakan organ
yang memiliki wewenang
tertinggi

dalam

pengurusan perusahaan.
Direksi

memiliki

kewenangan

fiduciary

duty; -----------------------vi.

Nota dinas merupakan
suatu

mandat

yang

diberikan

dengan

mengacunya

kepada

ketentuan

polmag

(perwakilan atau kuasa).
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SALINAN
Dasar hukumnya adalah
Pasal

103

40/2007.

UU

No.

Berdasarkan

mandat tersebut, panitia
tender bertindak untuk
dan

atas

nama

perseroan.

Apabila

terdapat

tindakan

panitia tender yang tidak
sesuai

dengan

kepentingan
maka

perseroan,

direksi

untuk

layak

melakukan

koreksi; -------------------vii.

Dalam

melakukan

pengurusan

perseroan,

direksi

harus

melaksanakan
prinsip

good

prinsipcorporate

governance, antara lain
transparansi,
akuntabilitas,
adil/fairness,

dan

tanggung jawab; ---------viii.

Tindakan

direksi

melakukan
dengan

yang

konsultasi

pihak

ketiga

dapat dianggap sebagai
tindakan

kehati-hatian,

dengan

itikad

untuk
fiduciary

baik,

menerapkan
duties

dan

justru dilakukan untuk
menghindari
signifikan
perseroan.
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Direksi

tersebut

telah

sesuai dengan GCG; ----ix.

Tujuan

tender

adalah

untuk

mendapatkan

kualitas

dan

harga

terbaik; --------------------x.

Unsur

“bersekongkol

dengan

pihak

lain”

dalam Pasal 22 UU No.
5/1999 harus diartikan
sebagai

persekongkolan

horizontal,

yaitu

persekongkolan
peserta
lain

antara

tender.

harus

sebagai

Pihak

diartikan

pelaku

usaha

lain atau peserta tender
lain; ------------------------xi.

Dalam

dugaan

persekongkolan,
pelaku

usaha

dibuktikan

niat
harus
untuk

menentukan
tidaknya

ada
perbuatan

persekongkolan; ---------xii.

Protes/keberatan,
menurut

pengalaman

praktik

ahli,

dapat

diajukan

oleh

peserta

tender

kapanpun.

Panitia tender memiliki
hak

untuk

menanggapi

tidak
protes

tersebut; ------------------Berdasarkan keterangan ahli
Hukum Perseroan Prof. Nindyo
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Pramono terdapat fakta yang
tidak

terbantahkan

Terlapor

I

selaku

bahwa

perseroan

terbatas tidak tunduk pada
ketentuan

mengenai

pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

Lebih

lanjut,

direksi mempunyai wewenang
tertinggi

dalam

perseroan

termask melakukan tindakan
koreksi

terhadap

kesalahan

yang dilakukan oleh panitia
tender. Selain itu, ahli Hukum
Perseroan
Pramono

Prof.
juga

Nindyo

menyatakan

bahwa peserta tender dapat
setiap waktu mengajukan nota
protes

pada

proses

lelang

tender

setiap

tahap

dan

panitia

memiliki

hak

untuk

menanggapi atau tidak protes
tersebut; --------------------------c. Ahli Pengadaan Barang dan
Jasa Ir. Harmawan Kaeni pada
pemeriksaan

tanggal

15

Desember 2015 menerangkan
dibawah

sumpah

pada

pokoknya sebagai berikut: ----i.

Acuan

pengadaan

barang/jasa pemerintah
adalah Perpres 54/2010;
ii.

Pada prinsipnya, BUMN
harus mengacu kepada
Perpres

54/2010.

Namun

demikian,

apabila
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memiliki

peraturan

internal/peraturan
direksi, maka pengadaan
di

lingkungan

BUMN

tersebut

mengacu

kepada

peraturan

internal/peraturan
direksi; --------------------iii.

Harga merupakan faktor
utama dalam pengadaan
barang/jasa.
penilaian

Bobot

harga

lebih

tinggi atau dominan dari
bobot

teknis.

pengadaan

Dalam

barang/jasa

pemerintah,

bobot

penilaian

harga

dapat

mencapai

70%

dari

keseluruhan

faktor

penilaian; -----------------iv.

Tujuan

penerapan

Tingkat

Komponen

Dalam

Negeri

adalah

(TKDN)

perlindungan

terhadap produksi dalam
negeri. Penilaian TKDN
dilaksanakan pada saat
evaluasi

teknis

dan

merupakan
komitmen

suatu
dari

peserta

tender; --------------------v.

Terminologi
“benefit
mengacu

TKDN

to

dan

Indonesia”

kepada

hal

yang sama; ----------------
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vi.

TKDN akan diawasi pada
saat

pelaksanaan

pekerjaan.

Yang

diutamakan

pada

saat

evaluasi

adalah

janji/komitmen

peserta

tender

terhadap

pemenuhan

TKDN

terebut.

Komitmen

secara tertulis mengenai
pemenuhan

TKDN

dianggap sebagai bagian
dari dokumen tender; --vii.

Ketentuan

TKDN

tidak

diterapkan

untuk

pengadaan

barang/jasa

yang

dilakukan

oleh

pihak swasta; ------------viii.

TKDN

merupakan

kewajiban
dan

bagi

BUMD.

harus

Mereka

mengupayakan

peningkatan
dalam

BUMN

produksi

negeri.

demikian,

Namun

detail

dan

teknis mengenai upaya
peningkatan

tersebut

diserahkan

kepada

masing-masing

BUMN

dan BUMD; ---------------ix.

TKDN

dan

withholding

tax tidak mempengaruhi
kemampuan
tender
mengerjakan
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menyelesaikan
pekerjaan; ----------------x.

Panitia

lelang

Direksi

maupun

mempunyai

wewenang

untuk

melakukan koreksi atas
kebijakan

yang

telah

dikeluarkan; -------------xi.

Sanggah atau Sanggah
Banding dilakukan pada
akhir proses pengadaan,
sedangkan Protes atau
Keberatan

dapat

dilakukan

sejak

awal

tahapan pengadaan dan
dapat

dilakukan

kapanpun. Protes atau
Keberatan

diibaratkan

tindakan

pada

tingkat

pertama,

apabila

tidak

diindahkan,

maka

mekanisme

selanjutnya

yaitu

Sanggah

Sanggah
Apabila

ada
atau

Banding.
tetap

tidak

menerima,

para

pihak

dapat

mengajukan

gugatan; ------------------xii.

Protes

atau

Keberatan

dapat

dilakukan

sepanjang

dilakukan

dengan cara formal dan
transparan.
dokumen
dapat

Format
pengadaan
memiliki

perbedaan atau deviasi
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namun secara substansi
harus sama dengan yang
ditentukan

dalam

dokumen tender; --------xiii.

Terkait rentang kendali,
dalam

BUMN

atau

perusahaan
terdapat

masih
kewenangan

direksi

sampai

dengan

tingkat-tingkat tertentu;
xiv.

Anak Perusahaan BUMN
tidak

tunduk

pada

ketentuan

dalam

Peraturan

Presiden

terkait

Pengadaan

Barang/Jasa

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah; --------------Berdasakan keterangan Ahli Ir.
Harmawan
terdapat

Kaeni
fakta

terbantahkan

di

atas,

yang

tidak

bahwa

direksi

mempunyai wewenang untuk
melakukan
terhadap

tindakan

koreksi

kesalahan

panitia

tender. Selain itu, ketentuan
TKDN tidak diterapkan untuk
pengadaan barang/jasa yang
dilakukan oleh pihak swasta.
TKDN

dan

withholding

tidak

mempengaruhi

kemampuan
untuk

tax

peserta

mengerjakan

menyelesaikan

tender
dan

pekerjaan.

Lebih lanjut Ahli Ir. Harmawan
Kaeni terbukti bahwa protes
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atau keberatan dapat diajukan
setiap saat oleh peserta tender.
Berdasarkan

alat

tersebut

di

bahwa

Tim

bukti

atas,

terbukti

Investigator

menduga

adanya

persekongkolan
dilakukan

yang

oleh

namun

Terlapor

dugaan

I,

tersebut
hanya

semata-mata
didasarkan

atas

korespendensi

adanya

surat

antara

Terlapor I dengan Konsorsium
Wuhuan-Adhi

serta

pencabutan
Dimana

adanya

diskualifikasi.

dalam

pemeriksaan

Terlapor I juga memberikan
tanggapan
surat

yang

protes

tender

dari

yang

dilakukan

sama

peserta

lain

tidak

atas
yang

pada

masa

sanggah. Selain itu, tidak ada
satupun alat bukti baik berupa
dokumen,

surat,

maupun

perjanjian
keterangan

saksi/ahli/pelaku usaha yang
secara membuktikan adanya
persekongkolan
dimaksud;Secara
“petunjuk”

hanya

yuridis,
bisa

digunakan sebagai alat bukti
jika didukung oleh jenis alatalat bukti lainnya yang sah.
Tegasnya,
sekali

petunjuk

tidak

dapat

sama
berdiri

sendiri melainkan harus pula
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didukung oleh alat-alat bukti
lainnya

yang

substansinya

sama

dengan

petunjuk

dimaksud. Kalaupun tuduhan
Tim

Investigator

didasarkan

pada alat bukti petunjuk, alat
bukti petunjuk itu pun tidak
benar

dan

karena

tidak

faktanya

berdasar
Terlapor

I

sama sekali tidak melakukan
persekongkolan

baik

secara

vertikal maupun horizontal; --48.2.7

Terlapor I Tidak Melanggar Pasal 22 Uu No. 5/1999
Karena Unsur-Unsur Pasal 22 Tidak Terpenuhi; ----------48.2.7.1 Bahwa berdasarkan LDP yang dibuat oleh Tim
Investigator, Terlapor I telah diduga melakukan
pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang
Persekongkolan

yang

menyatakan

sebagai

berikut:-----------------------------------------------“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak
lain

untuk

mengatur

dan

atau

menentukan

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
48.2.7.2 Bahwa untuk membuktikan Terlapor I telah
melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam

Pasal

22

UU

No.

5/1999,

Tim

Investigator mempunyai beban pembuktian
untuk

membuktikan

seluruh

unsur

yang

terkandung dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.
Unsur-unsur

dimaksud

bersifat

kumulatif

sehingga apabila salah satu unsur pasal tidak
terpenuhi

maka

tidak

ada

pelanggaran

terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999.; -------------48.2.7.3 Bahwa

berdasarkan

Peraturan

Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun
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2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undangundang

Nomor

Larangan

5

Tahun

Persekongkolan

1999

tentang

Dalam

Tender

(“Perkom No. 2/2010”), unsur-unsur Pasal 22
UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: --------1)

Pelaku usaha;

2)

Bersekongkol;

3)

Pihak Lain;

4)

Mengatur

dan/atau

menentukan

pemenang tender; dan
5)

Mengakibatkan

terjadinya

persaingan

usaha tidak sehat.
48.2.7.4

Unsur “pelaku usaha”; ----------------------------48.2.7.4.1.

Bahwa Pasal 1 huruf (e) UU No.
5/1999

mendefinisikan

“pelaku

usaha” adalah sebagai berikut; --“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan

atau

melakukan

kegiatan

dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi.”
48.2.7.4.2.

Bahwa dalam LDP halaman 28
dan

29,

Tim

menyatakan

Investigator

bahwa

yang

dimaksud dengan pelaku usaha
dalam

perkara

Wuhuan

a

quo

Engineering

adalah
Co.

Ltd

(Terlapor II) dan PT Adhi Karya
Tbk (Terlapor III) dimana Terlapor
II

adalah

badan

usaha

yang

didirikan dan berkedudukan di
Negara Republik China sedangkan
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Terlapor III adalah badan usaha
yang

didirikan

berdasarkan

hukum

Republik

Terlapor

II

dan

Indonesia.
Terlapor

kemudian

III

membentuk

Konsorsium Wuhuan-Adhi untuk
mengikuti lelak proyek EPCC ini; 48.2.7.4.3.

Bahwa sehubungan dengan hal di
atas, unsur pelaku usaha dalam
Pasal

22

UU

No.

5/1999

bukanlah merupakan unsur inti
dalam perkara a quo. Unsur ini
hanya berkaitan dengan subyek
tertentu atas suatu perbuatan.
Berdasarkan

doktrin

hukum,

unsur pelaku usaha ini bukanlah
merupakan

unsur

yang

menentukan adanya pelanggaran
dari Terlapor. Oleh karena itu,
dalam perkara a quo, akan lebih
tepat

jika

fokus

analisa

atau

pembahasan ditujukan terhadap
unsur inti pasal; --------------------48.2.7.4.4.

Bahwa
terlapor

pernyataan
adalah

bersalahnya

terletak

pada

terbuktinya unsur inti yang harus
dibuktikan

melalui

persesuaian

antara perbuatan yang dilakukan
oleh Terlapor dengan pelanggaran
ketentuan Pasal dalam UU No.
5/1999
dalam
dapat

sebagaimana
LDP.

Secara

diperoleh

tertuang
sederhana

pemahaman,

apabila seluruh unsur inti dalam
pasal yang diduga dilanggar telah
terbukti, maka Terlapor selaku
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pelaku

usaha

adalah

subjek

hukum yang harus dinyatakan
bersalah

dan

patut

dihukum.

Sebaliknya apabila unsur-unsur
dari

pasal-pasal

disampaikan
terbukti,

dalam

maka

yang
LDP

tidak

Pelaku

Usaha

harus dinyatakan tidak bersalah
dan tidak dapat dihukum; --------48.2.7.5

Unsur Pihak lain; -----------------------------------48.2.7.5.1.

Bahwa unsur “pihak lain” dalam
Butir 3.2 Pedoman KPPU atas
Pasal

22

tentang

Persekongkolan

Larangan

dalam

Tender

didefinisikan sebagai berikut; ----“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.”
48.2.7.5.2.

Bahwa

dalam

Investigator

LDP

29,

menyatakan

Tim

bahwa

yang dimaksud dengan Pihak Lain
dalam
vertikal

konteks
adalah

persekongkolan
panitia

tender

atau panitia lelang atau panitia
lelang atau pengguna barang dan
jasa atau pemilik atau pemberi
pekerjaan, dalam hal ini adalah
Terlapor I; ----------------------------48.2.7.5.3.

Bahwa terkait dengan konstruksi
pemenuhan

unsur

ini,

Tim

Investigator terbukti tidak dapat
membuktikan unsur pihak lain
mengingat, kapasitas hukum dari
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i) panitia tender atau ii) panitia
lelang atau iii) pengguna barang
dan jasa atau iii) pemilik atau iv)
pemberi

pekerjaan

mempunyai
yang

tidak

kapasitas

hukum

Panitia

tender

sama.

bukanlah Terlapor I dan Terlapor I
bukanlah panitia lelang. Dengan
demikain, maka unsur Pihak Lain
tidak

terbukti

karena

Tim

Investigator dalam pemeriksaan
telah gagal membuktikan dengan
siapa

pelaku

Terlapor

II

usaha,
dan

melakukan

in

casu,

Terlapor

III

persekongkolan

dengan pihak lain; -----------------48.2.7.5.4.

Bahwa dengan tidak terbuktinya
unsur “pihak lain” maka sudah
berdasar hukum apabila LDP dari
Tim Investigator dikesampingkan
dan Terlapor I dinyatakan tidak
terbukti melanggar Pasal 22 UU
No.5/1999; ---------------------------

48.2.7.6

Unsur “bersekongkol”; -----------------------------48.2.7.6.1.

Bahwa Pasal 1 angka (e) UU No.
5/1999

mendefinisikan

“persekongkolan”

sebagai

berikut:; ------------------------------“Persekongkolan

atau

konspirasi

usaha

adalah

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk
menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongkol.
48.2.7.6.2.

Bahwa

dalam

persekongkolan
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dalam
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dinyatakan sebagai perilaku yang
rule

bersifat
bahwa

of

reason,

suatu

yaitu

tindakan

memerlukan pembuktian dalam
menentukan

telah

terjadinya

pelanggaran terhadap persaingan
usaha

yang

dalam

sehat.

Untuk

persekongkolan

itu

tender,

perlu diketahui apakah proses
tender tersebut dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan
hukum

serta

menghambat

persaingan usaha; ------------------48.2.7.6.3.

Bahwa

di

dalam

LDP,

Tim

Investigator menduga telah terjadi
persekongkolan
dilakukan

vertikal

oleh

Terlapor

II,

dan

yang

Terlapor

I,

Terlapor

III.

Dengan demikian, mengingat LDP
merupakan

koridor

dalam

pemeriksaan, Terlapor I dengan
ini

akan

menanggapi

pelanggaran
vertikal

dugaan

persekongkolan

sebagaimana

tertuang

dalam LDP; --------------------------48.2.7.6.4.

Bahwa

persekongkolan

vertikal

merupakan 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

pekerjaan.

atau

pemberi

Adapun

unsur

bersekongkol antara lain berupa; -
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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

memfasilitasi

atau
terjadinya

persekongkolan; ----------------f. Tidak

menolak

suatu

melakukan

tindakan

meskipun

mengetahui

atau

mengetahui

bahwa

tersebut

sepatutnya
tindakan

dilakukan

untuk

dalam

rangka

mengatur

memenangkan peserta tender
tertentu; --------------------------g. Pemberian
eksklusif
tender

kesempatan
oleh

atau

penyelenggara
pihak

terkait

secara langsung maupun tidak
langsung kepada pelaku usaha
yang mengikuti tender, dengan
cara melawan hukum; ---------48.2.7.6.5. Unsur

bersekongkol

tidak

terpenuhi karena unsur “dengan
maksud” tidak terbukti; -----------48.2.7.7

Unsur

Mengatur

dan/atau

Menentukan

Pemenang Tender; ----------------------------------48.2.7.7.1.

Bahwa unsur “mengatur dan/atau
menentukan
dalam

halaman 259 dari 349

pemenang

tender”

Butir 3.2 Pedoman KPPU

SALINAN
atas Pasal 22 tentang Larangan
Persekongkolan

dalam

Tender

didefinisikan sebagai berikut:; ---“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,

persyaratan

teknik,

keuangan,

spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.”
48.2.7.7.2. Bahwa tidak ada satu alat bukti
pun yang menunjukkan bahwa
terdapat

komunikasi

antara

Terlapor I dengan Terlapor II dan
Terlapor III untuk mengatur atau
menentukan pemenang tender; --48.2.7.7.3. Bahwa

berdasarkan

sebelumnya,

penjelasan

keputusan

mencabut

untuk

diskualifikasi

merupakan keputusan yang tepat
dan

harus

diambil

sesuai

peraturan yang berlaku. Sebelum
mengambil keputusan, Terlapor I
sudah

melakukan

konsultasi

kepada lembaga yang kompeten.
Oleh

karena

tersebut
sebagai

tidak

itu,

tindakan

dapat

dijadikan

bukti

untuk

mengatur/menentukan pemenang
tender; ------------------------------48.2.7.7.4. Bahwa

keputusan

pencabutan

diskualifikasi tersebut juga tidak
serta

merta

memenangkan

Konsorsium Wuhuan – Adi Karya,
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melainkan

dalam

rangka

mengembalikan persaingan agar
para peserta tender dapat kembali
melanjutkan

persaingan

dalam

proses tender; -----------------------48.2.7.7.5. Bahwa dengan tidak terbuktinya
unsur

“bersekongkol”

sebagaimana

tersebut

di

atas

maka dengan sendirinya sesuai
dengan
unsur

definisi

di

atas

“mengatur

menentukan

maka

dan/atau

pemenang

tender”

tidak terpenuhi; --------------------48.2.7.8

Unsur Persaingan usaha tidak sehat; -----------48.2.7.8.1. Bahwa persaingan usaha tidak
sehat” didefinisikan dalam Pasal 1
angka (f) UU No. 5/1999 sebagai
berikut: -------------------------------

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang

dilakukan

melawan

hukum

dengan
atau

cara

tidak

jujur

atau

menghambat

persaingan

dalam

nya,

usaha.”
48.2.7.8.2. Bahwa

Investigator

LDP

menuduh

persekongkolan
antara

yang

Terlapor

Tim
adaya

dilakukan
I

dengan

Konsorsium Wuhuan-Adhi dengan
memberikan

keistimewaan

kepada Konsorsium Wuhuan-Adhi
melalui

forum

khusus

kurang

lebih 4 bulan yang tidak memiliki
dasar

hukum

pencabutan
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mengakibatkan

kerugian

bagi

peserta tender yang lain; ----------48.2.7.8.3. Bahwa

terkait

Investigator

tuduhan

di

atas,

Tim

terbukti

dalam pemeriksaan bahwa waktu
4

bulan

untuk

menetapkan

adanya pemenang lelang sejatinya
dipergunakan
untuk

oleh

Terlapor

melakukan

dengan

konsultasi

pihak-pihak

independen

terkait

yang

pencabutan

diskualifikasi
Tindakan

I

dimaksud.
tersebut

justru

membuktikan bahwa Terlapor I
ingin

menjaga

dan

mengembalikan

kondisi

persaingan menjadi sehat kembali
karena adanya kesalahan dalam
mengeluarkan kebijakan; ---------48.2.7.8.4. Bahwa

sebagaimana

diuraikan

di

atas,

diskualifikasi
kompetisi

telah

pencabutan

tersebut

pro

karena,

sesuai

ketentuan yang berlaku, 2 peserta
tender yang paling kompetitif dan
memenuhi persyaratan diberikan
kesempatan

yang

sama

untuk

menawarkan harga yang terbaik.
Adalah

tidak

adil

apabila

Konsorsium Wuhuan-Adhi tetap
di-diskualifikasi padahal faktanya
telah

memasukkan

penawaran

yang memenuhi persyaratan dan
juga paling kompetitif; -------------48.2.7.8.5. Bahwa proses maupun keputusan
pencabutan
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dilakukan

secara

terbuka/transparan, objektif dan
non

diskriminatif,

pertimbangan

berdasarkan

mendalam

(yang

memerlukan waktu yang tidak
singkat)

dan

ketentuan

sesuai

yang

dengan

berlaku

di

lingkungan Terlapor I serta tidak
menghambat

persaingan

yang

sehat di antara peserta tender; --48.2.7.8.6. Bahwa

adanya

diskualifikasi

pencabutan

tersebut

justru

telah mengembalikan persaingan
di antara para peserta tender dan
terbukti

hasilnya

terdapat

efisiensi yang diperoleh Panitia
Tender sebagai akibat dari adanya
persaingan tersebut. Apabila tidak
ada

persaingan

Panitia

Tender

yang

sehat,

tentunya

tidak

akan memperoleh efisiensi seperti
ini; ------------------------------------48.2.7.8.7. Bahwa dari fakta-fakta dan dalildalil sebagaimana telah diuraikan
di atas, menjadi fakta yang tidak
terbantahkan lagi bahwa Terlapor
I tidak terbukti melanggar Pasal
22 UU No. 5/1999; -----------------48.2.8

Pelaksanaan Tender EPPC Oleh Terlapor I Sudah Sesuai
Dengan Tujuan Tender; ----------------------------------------48.2.8.1 Bahwa definisi tender menurut Peraturan KPPU
Nomor

2

Tahun

Pelaksanaan

Pasal

2010

tentang

Pedoman

22

tentang

Larangan

Persekongkolan (selanjutnya disebut “Pedoman
Pasal 22”) adalah tawaran mengajukan harga
untuk memborong suatu pekerjaan, untuk
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mengadakan

barang-barang,

atau

untuk

menyediakan jasa yang meliputi kegiatan (i)
pemborongan

atau

pelaksanaan

suatu

pekerjaan; (ii) pengadaan barang dan/atau
jasa; (iii) pembelian suatu barang/jasa; serta
(iv) penjualan suatu barang/jasa; ---------------48.2.8.2 Bahwa

utama

pelaksanaan

tender

adalah

untuk mendapatkan barang atau jasa dengan
kualitas terbaik namun dengan harga paling
kompetitif.

Dengan

demikian,

bohir

akan

senantiasa untuk mendapatkan harga paling
kompetitif. Dalam hal terdapat tawaran barang
atau jasa yang memiliki kualitas relatif sama,
maka tingkat harga menjadi fokus utama bohir
untuk menentukan pemenang tender; ---------48.2.8.3 Bahwa tindakan pencabutan diskualifikasi yang
dilakukan

oleh

dilakukan

untuk

Terlapor

I

semata-mata

mengembalikan

kondisi

persaingan di antara peserta tender. Melalui
pencabutan

diskualifikasi,

Terlapor

II

dan

Terlapor III pada dasarnya tidak serta-merta
menjadi pemenang tender, melainkan tetap
harus bersaing dengan Konsorsium RekindToyo pada tahap selanjutnya, yaitu tahap
Komersial dan tahap Negosiasi; ------------------48.2.8.4 Bahwa

pencabutan

diskualifikasi

membuat

proses tender dapat terus dilanjutkan ke tahap
Komersial dan tahap Negosiasi. Dalam tahap
tersebut,

semua

peserta

tender

memiliki

kesempatan yang sama untuk memberikan
penawaran responsif/terbaik kepada Terlapor
I, untuk kemudian Terlapor I memilih pihak
yang

memberikan

harga

terbaik

sebagai

pemenang tender; ----------------------------------48.2.8.5 Bahwa hal ini memberikan benefit kepada
Terlapor I untuk dapat memilih peserta tender
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dengan

harga

paling

kompetitif

sebagai

pemenang tender. Pada nyatanya, Konsorsium
Wuhuan-Adhi (Terlapor II dan Terlapor III)
dapat memberikan harga penawaran yang jauh
lebih kompetitif dibanding Konsorsium RekindToyo, yaitu sebesar USD 14 juta. Dengan
demikian, Terlapor I memilih Terlapor II dan
Terlapor III sebagai pemenang tender dengan
mempertimbangkan

adanya

efisiensi

yang

akan didapatkan oleh Terlapor I dari selisih
penawaran

Terlapor

II

dan

Terlapor

II

dibandingkan Konsorsium Rekind-Toyo; -------48.2.8.6 Bahwa fakta-fakta di atas dapat secara jelas
menunjukkan bahwa proses tender yang telah
berlangsung

sampai

dengan

penentuan

Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang
tender telah sesuai dengan tujuan utama
pelaksanaan

tender,

yaitu

mendapatkan

barang atau jasa dengan kualitas terbaik
namun

dengan

harga

Dengan

demikian,

paling

keputusan

kompetitif.
pencabutan

kualifikasi terhadap Terlapor II dan Terlapor III
dari proses tender merupakan keputusan yang
telah sesuai dengan tujuan tender; -------------48.2.9

Penutup/Petitum; -----------------------------------------------Bahwa berdasarkan dasar, alasan, dan bukti bukti yang
telah kami jelaskan di atas, terbukti bahwa tidak ada
bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan untuk
menyatakan bahwa Terlapor I telah melanggar Pasal 22
UU

No

5/1999

Investigator

dalam

sebagaimana
LDP

tanggal

yang
4

disampaikan

Agustus

2015.

Sebaliknya, Terlapor I sudah membuktikan/menunjukan
tidak adanya persekongkolan dalam perkara ini. Oleh
karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Mulia
mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut:--------------------------------------------------halaman 265 dari 349
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“Bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22
UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”
49. Menimbang bahwa Terlapor II dan Terlapor III melalui Kuasa Hukum
menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya
memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T2.8): ---------------------------49.1 Diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah salah dan tidak
berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan: ----------------------------49.1.1

Tidak ada dasar dan tidak ada hak bagi Terlapor I/PKG
untuk mendiskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi sebagaimana akan diuraikan pada butir
49.2 berikut; ------------------------------------------------------

49.1.2

Harga Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
dalam Dokumen Proposal Komersial sudah termasuk
nilai withholding tax sebagaimana akan diuraikan pada
butir 49.3 berikut: -----------------------------------------------

49.1.3

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah
memenuhi seluruh persyaratan dalam proses Tender
Engineering,

Procurement,

Construction

and

Commissioning Work (EPCC) Proyek Ammonia-Urea II
yang diselenggarakan oleh Terlapor I/PKG (selanjutnya
disebut “Tender Ammonia-Urea”) termasuk mengenai
presentase Benefits to Indonesia atau Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana akan diuraikan pada
butir 49.4 berikut; ----------------------------------------------49.2 Tidak ada dasar dan tidak ada hak bagi Terlapor I/PKG untuk
mendiskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi;
49.2.1

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah
memenuhi seluruh ketentuan dalam Invitation For Bid
(“IFB”). Tidak ada dasar dan tidak ada hak bagi Terlapor
I/PKG

untuk

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam proses Tender
Ammonia-Urea. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi tidak melanggar ketentuan apapun dalam IFB; ------
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49.2.2

Terlapor

I/PKG

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tanpa dasar hukum.
Terlapor I/PKG telah memperlakukan Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi secara tidak adil, tidak
transparan dan tidak wajar; -----------------------------------49.2.3

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

mempertanyakan dan meminta Terlapor I/PKG untuk
menunjukkan

ketentuan

apa

yang

dilanggar

oleh

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam IFB
sehingga mengakibatkan Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi didiskualifikasi dari proses Tender
Ammonia-Urea. Namun, Terlapor I/PKG tidak dapat
menunjukkan dan menjelaskan ketentuan apa yang telah
dilanggar oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi. Hal ini membuktikan bahwa diskualifikasi yang
dilakukan oleh Terlapor I/PKG adalah SALAH dan tidak
berdasarkan hukum; -------------------------------------------49.2.4

Mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa
pencantuman nilai withholding tax dan Benefits to
Indonesia (TKDN) dalam dokumen proposal komersial
BUKAN merupakan mandatory requirements (persyaratan
mutlak). Oleh karena itu, Terlapor I/PKG tidak dapat
mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi. Lampiran 1C halaman 1-18 IFB
mengatur mengenai mandatory requirements yang kami
kutip sebagai berikut (Bukti Terlapor II dan III – 1/Bukti
KPPU – C20):
“C.

Mandatory Requirements
Only Bidder who complies with all the following
mandatory requirements will be considered for
evaluation:
• Submission of Bid Bond.
• Submission of Letter of Undertaking to provide
Bank Guarantee for Performance Bond in the
stipulated format referring to 02N.
• Submission Consortium Agreeement.”

Terjemahan bebas:
“C. Persyaratan Mutlak
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Hanya Penawar yang memenuhi persyaratan
mutlak sebagai berikut yang akan dipertimbangkan
untuk dievaluasi:
• Menyerahkan Bid Bond.
• Menyerahkan Letter of Undertaking untuk
menyediakan
Bank
Guarantee
untuk
Performance Bond dalam format 02N.
• Menyerahkan Perjanjian Konsorsium.”
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah
memenuhi semua syarat di atas; -----------------------------49.2.5

Saksi Ir. Satriyo Nugroho, M.T. (salah satu anggota tim
penyusun IFB) dalam persidangan tanggal 12 November
2015 di Surabaya menyatakan (Bukti Terlapor II dan III –
2/Bukti KPPU – B7); ---------------------------------------------

No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Terlapor 1

Apakah terkait dengan withholding tax masuk
dalam mandatory?
Ada 3 dalam mandatory: bid bond, garansi
bank dan perjanjian konsorsium. Sehingga
withholding tax adalah bukan bagian dari hal
tersebut.
Bagiaaman bila tidka menepati mandatory
yang ada?
Kriteria mandatory tidak dipenuhi khususnya
nilai bid bond, peserta tender dilakukan
diskulaifikasi.

31.
Jawaban
Pertanyaan
Terlapor I
32.
Jawaban

42.

Pertanyaan Apa sanksi yang non mandatory?
Terlapor I
Jawaban
Dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan
Terlapor

I/PKG

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah tindakan yang
salah dan tidak berdasar. Terlapor I/PKG sepatutnya
melakukan

evaluasi

dan

klarifikasi

terhadap

nilai

withholding tax dan Benefits to Indonesia (TKDN) dalam
Proposal

Komersial

Wuhuan

–

Adhi.

Terlapor
Dalam

hal

II

dan
ini,

III/Konsorsium

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah menjelaskan dan
mengklarifikasi mengenai hal tersebut kepada Terlapor
I/PKG. Maka jelas bahwa Terlapor I/PKG tidak dapat
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mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi; -------------------------------------------------49.3 Harga Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam
Dokumen Proposal Komersial sudah termasuk nilai withholding
tax; ---------------------------------------------------------------------------49.3.1

Harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam dokumen Proposal
Komersial sudah termasuk nilai withholding tax; -----------

49.3.2

Pasal 3.1.1 IFB mengatur bahwa (vide Bukti Terlapor II
dan III – 1/Bukti KPPU – C20): -------------------------------“According to Indonesian Taxation Regulation, the
quotation price shall include withholding tax but excluded
10% VAT of EPC. The withholding tax will be deducted by
Owner upon payment to the Bidder and it will be
submitted to Indonesian Government”
Terjemahan bebas:
“Berdasarkan Peraturan Perpajakan Indonesia, harga
penawaran harus sudah termasuk pajak penghasilan
namun tidak termasuk 10% PPn dari Tender Amonia-Urea.
Pajak penghasilan tersebut akan dipotong oleh Pemilik
setelah pembayaran kepada Peserta Tender dan akan
disetorkan ke Pemerintah Indonesia.”
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah diatur
secara tegas persyaratan bahwa setiap harga penawaran
yang diajukan oleh peserta tender harus sudah termasuk
withholding tax. Maka sesuai dengan ketentuan IFB ini,
harga yang diajukan Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi dalam Proposal Komersial jelas sudah
termasuk withholding tax. Tidak ada alasan bagi Terlapor
I/PKG

untuk

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi; ------------------------------49.3.3

Ketentuan di atas ditegaskan oleh Saksi Ir. Satriyo
Nugroho, M.T. (salah satu anggota tim penyusun IFB)
dalam

persidangan

tanggal

12

November

2015

di

Surabaya yang menyatakan bahwa harga penawaran
sudah termasuk withholding tax (vide Bukti Terlapor II
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dan III – 2/Bukti KPPU – B7). Hal ini kami kutip sebagai
berikut: -----------------------------------------------------------No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I

Apa
tujuan
panitia
mencantumkan
witholdingtax?
Harga penawaran yang disampaikan para
peserta itu include withholding tax dan
35.
exclude VAT. Kami ingin memastikan mereka
Jawaban
sudah memperhatikan adanya withholding
tax sebagai kewajiban mereka pada regulasi
pemerintah. Hal tersebut sudah dinyatakan
secara jelas di IFB.
49.3.4 Bahkan, Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
telah menyatakan bahwa harga penawaran yang diajukan
oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
sudah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam IFB
dan tidak akan ada penyimpangan harga (no deviation)
dari harga/angka yang sudah ditulis dalam Proposal
Komersial. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Terlapor
II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam Statement
Letter

yang

diajukan

bersamaan

dengan

Proposal

Komersial (Bukti Terlapor II dan III – 3/Bukti KPPU T3.6
dan Bukti Terlapor II dan III – 4/Bukti KPPU – T2.7):
“We hereby declare that submitted commercial price has
completely based on the technical specification subject to
the signed clarification requirement with NO any
deviation.”
Terjemahan bebas:

49.3.5

“Kami dengan ini menyatakan bahwa harga komersial
yang telah disampaikan sepenuhnya berdasarkan
spesifikasi teknis yang tunduk pada klarifikasi
persyaratan yang telah ditandatangani TANPA ada
penyimpangan sama sekali.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa harga penawaran
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi sudah
termasuk withholding tax. Hal ini semakin membuktikan
bahwa diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I/PKG
adalah salah dan tidak berdasarkan hukum; ---------------
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49.3.6

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi juga telah
mengklarifikasi dan menjelaskan secara langsung kepada
Terlapor I/PKG pada saat pembukaan dokumen Proposal
Komersial

dan

dalam

surat-surat

bahwa

harga

penawaran Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

dalam

Proposal

Komersial

sudah

termasuk

withholding tax (Bukti Terlapor II dan III – 5/Bukti KPPU
– B22 dan vide Bukti Terlapor II dan III – 17/Bukti KPPU
– A13). Hal ini juga ditegaskan oleh Saksi Ir. Ashari, M.T.
(Ketua Panitia Tender Ammonia-Urea) dalam persidangan
tanggal 12 November 2015 di Surabaya yang kami kutip
sebagai berikut (Bukti Terlapor II dan III – 6/Bukti KPPU
B10):
No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Proposal komersial berbasis pada face to face
clarification?

Betul…
Kemudian
peserta
tender
lain
menyampaikan bahwa wuhuan-adhi tidak
Jawaban
memenuhi syarat, peserta lain mulai ramai
namun wuhuan –adhi menyampaikan hal
tersebut tidak dipersyaratkan…
Pertanyaan Apakah benar dari pihak panitia tender
Investigator menerima complaint letter dari Wuhuan-Adhi?
46.
Ya, mereka menuliskan apa yang di complain
Jawaban
secara lisan pada saat pembukaan.
49.3.7 Penjelasan dan klarifikasi yang disampaikan oleh
10.

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam
tahapan

proses

tender

mengikat

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi (sebagai peserta tender)
dan

Terlapor

tender).

Ahli

I/PKG
Ir.

(sebagai

Harmawan

penyelenggara/panitia

Kaeni

dalam

pendapat

tertulisnya tanggal 5 Januari 2016 menyatakan hal
serupa sebagai berikut (Bukti Terlapor II dan III – 7/Bukti
KPPU – T3.9):
No.
3.

Status

Uraian

Pertanyaan

Apakah klarifikasi, penjelasan dan/atau
pernyataan resmi yang dibuat oleh peserta
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No.

Status

Uraian

tender selama proses tender merupakan hal
yang mengikat bagi peserta tender sehingga
memiliki kekuatan yang sama dengan
dokumen tender?
Jawaban
Ya. Setiap klarifikasi, penjelasan dan/atau
pernyataan resmi yang disampaikan oleh
peserta tender selama proses tender kepada
panitia tender dalam bentuk apapun adalah
mengikat bagi peserta tender dan juga panitia
tender. Hal ini memiliki kekuatan yang sama
seperti dokumen tender…
49.3.8 Selain itu, Terlapor I/PKG dalam undangan penyerahan
Proposal Komersial (Commercial Proposal Submission)
No. 157/LI.02.02/28/Fax/2014 tanggal 6 Juni 2014
menyatakan bahwa harga penawaran yang diajukan
peserta Tender Amonia-Urea dalam proposal komersial
sudah termasuk withholding tax (Bukti Terlapor II dan III
– 8/Bukti KPPU – T3.7.3); -------------------------------------49.3.9

Terlapor I/PKG dalam Surat Pencabutan Diskualifikasi
tanggal 4 November 2014 juga mengakui bahwa harga
penawaran Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi sudah termasuk withholding tax (Bukti Terlapor II
dan III – 9/Bukti KPPU – A19). Hal ini kami kutip sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------

“Dengan demikian, total bid price yang diajukan oleh
Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya dalam Proposal
Komersial, berdasarkan Pasal 3.1.1. IFB di atas, sudah
termasuk withholding tax di luar Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10%.”
49.3.10 Saksi Ir. Satriyo Nugroho, M.T. (salah satu anggota tim
penyusun IFB) dalam persidangan tanggal 12 November
2015 di Surabaya secara tegas menyatakan bahwa ditulis
atau tidak ditulisnya nilai withholding tax, pajak tersebut
tetap akan dikenakan kepada peserta tender/bidder (vide
Bukti Terlapor II dan III – 2/Bukti KPPU – B7). Hal ini
kami kutip sebagai berikut: -----------------------------------No.

Status

Uraian

36.

Pertanyaan
Terlapor I

Bagimana
dengan
withholdingtax?
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No.

Status

Uraian

Dengan ditulis atau tidak ditulis sebenernya
Jawaban
peserta
harus
mengikuti
regulasi
dari
pemerintah
49.3.11 Selain itu, tidak ada satupun pasal dalam IFB yang
mengatur bahwa tidak diisinya kolom withholding tax
dalam summary of breakdown price merupakan dasar
untuk mendiskualifikasi peserta tender. Hal ini diakui
oleh Saksi Ir. Qomaruzzaman, M.M. (Project Manager PT
Rekayasa

Industri)

dalam

persidangan

tanggal

20

Oktober 2015 yang kami kutip sebagai berikut (Bukti
Terlapor II dan III – 10/Bukti KPPU – B6): ------------------No.

Status

Uraian

96.

Pertanyaan
Terlapor II
& III
Jawaban

Apakah IFB ada pasal yang menyatakan
bahwa apabila tidak mengisi kolom with
holding tax menjadi didiskualifikasi?
Tidak ada

49.4 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah memenuhi
seluruh

persyaratan

dalam

proses

Engineering,

Tender

Procurement, Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek
Ammonia-Urea II yang diselenggarakan oleh Terlapor I/PKG
(selanjutnya disebut “Tender Ammonia-Urea”) termasuk mengenai
presentase Benefits to Indonesia atau Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN); --------------------------------------------------------------49.4.1

Presentase Benefits to Indonesia (TKDN) yang diajukan
oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
dalam Proposal Komersial telah sesuai dengan ketentuan
dalam IFB; ---------------------------------------------------------

49.4.2

Tidak

ada

dasar

mendiskualifikasi

bagi

Terlapor

Terlapor

I/PKG

II

III/Konsorsium

dan

untuk

Wuhuan – Adhi. Hal ini karena: ------------------------------49.4.2.1 Dalam Proposal Komersialnya, Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi secara tegas
menyatakan
untuk

kepatuhan

memenuhi

presentase

Benefits
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komitmennya

ketentuan
to

Indonesia

minimum
(TKDN)
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sebesar 35% untuk konsumsi lokal (vide Bukti
Terlapor II dan III – 3/Bukti KPPU – T3.6 dan
vide Bukti Terlapor II dan III – 4/Bukti KPPU –
T2.7). Hal ini kami kutip sebagai berikut: ------“The above percent may be small adjusted
during contract execution phase, but minimum
THIRTY FIVE percent (35%) will be consumed in
local.”
Terjemahan bebas:
“Presentase di atas dapat sedikit disesuaikan
selama masa pelaksanaan kontrak, namun
minimum TIGA PULUH LIMA persen (35%) akan
dikonsumsi lokal.”
49.4.2.2 Sejak proses pra-kualifikasi, Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi patuh dan
berkomitmen

untuk

memenuhi

ketentuan

minimum 35% untuk konsumsi lokal. Hal ini
terbukti dengan Hasil Verifikasi Prakualifikasi
yang

dilakukan

oleh

Terlapor

I/PKG

dan

Terlapor III/Adhi (Konsorsium Wuhuan – Adhi)
pada tanggal 21 Mei 2013 (Bukti Terlapor II
dan III – 11/Bukti KPPU – T3.7.1); --------------49.4.2.3 Pada tahap klarifikasi tanggal 28 April 2014 –
30

April

2014

(face

to face

clarification),

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
juga menjamin bahwa konsumsi untuk lokal
tidak akan kurang dari 35% (Bukti Terlapor II
dan III – 12/Bukti KPPU – T3.7.2). Hal ini kami
kutip sebagai berikut: -----------------------------“We guarantee the Indonesian local content not
less than 35%.”
Terjemahan bebas:
“Kami menjamin tingkat kandungan Indonesia
tidak kurang dari 35%.”
49.4.2.4 Berdasarkan IFB, Benefits to Indonesia (TKDN)
merupakan

persyaratan

dalam

tahap

Administrasi dan Teknis (vide Bukti Terlapor II
dan III – 1/Bukti KPPU – C20). Seluruh
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persyaratan dalam tahap Administrasi dan
Teknis telah dipenuhi oleh Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi.

Sehingga

sudah sepatutnya komitmen Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

untuk

memenuhi minimum 35% (tiga puluh lima
persen) Benefits to Indonesia (TKDN) tidak
dipertanyakan

kembali

dalam

tahap

penyampaian dokumen proposal komersial.
Hal ini juga ditegaskan oleh Ahli Harmawan
Kaeni dalam persidangan tanggal 15 Desember
2015 yang kami kutip sebagai berikut (Bukti
Terlapor II dan III – 13/Bukti KPPU – B15): ---No.

13.

Status

Pertanyaan

Jawaban

Uraian
Dalam suatu proses tender, jika sudah
ada
keputusan
yang
menyatakan
peserta sudah melewati proses teknis
evaluasi. Apakah hal itu menunjukan
peserta tersebut juga sudah melewati
evaluasi tkdn?
Iya, itu sudah termasuk.

Dalam pendapat tertulisnya tanggal 5 Januari
2016,

Ahli

Harmawan

Kaeni

juga

menyampaikan hal yang sama (vide Bukti
Terlapor II dan III – 7/Bukti KPPU – T3.9):
No.

Status

Pertanyaan

4.

Jawaban

Uraian
Apabila dalam tahap administrasi dan
teknis
seluruh
persyaratan
sudah
dipenuhi (termasuk komitmen untuk
memenuhi Benefit to Indonesia) dan
peserta tender telah dinyatakan lolos,
apakah dalam tahap selanjutnya (tahap
komersial) komitmen tersebut dapat
dipermasalahkan kembali?
Tidak. Komitmen peserta tender untuk
memenuhi Benefit to Indonesia tidak
dapat dipermasalahkan kembali dalam
tahap
komersial.
Hal
ini
karena
komitmen
peserta
tender
untuk
memenuhi Benefit to Indonesia tersebut
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No.

Status

Uraian
sudah mengikat bagi peserta tender dan
panitia tender sejak tahap administrasi
dan teknis.

49.4.3

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa
tindakan diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor
I/PKG terhadap Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan
– Adhi merupakan tindakan yang salah; ---------------------

49.4.4

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi bahkan
telah

mengklarifikasi

dan

mengkonfirmasi

secara

langsung mengenai kepatuhan dan komitmennya untuk
memenuhi

presentase

minimum

35%

Benefits

to

Indonesia (TKDN) kepada Terlapor I/PKG pada saat
pembukaan dokumen Proposal Komersial tanggal 26 Juni
2014 dan dalam surat-suratnya (vide Bukti Terlapor II
dan III – 5/Bukti KPPU – B22 dan vide Bukti Terlapor II
dan III – 17/Bukti KPPU – A13). Hal ini ditegaskan oleh
Terlapor III/Adhi dalam persidangan tanggal 18 Januari
2016 yang kami kutip sebagai berikut ( vide Bukti
Terlapor II dan III – 5/Bukti KPPU – B22); ------------------No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Tolong diceritakan bagaimana sampai panitia
melakukan diskualifikasi?
29.
…
Kelengkapan
dokumen
kami
ada
Jawaban
ketidakcocokan di dalam TKDN dan kami
melakukan klarifikasi.
49.4.5 Penjelasan dan konfirmasi tersebut mengikat Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi (sebagai peserta
tender)

dan

Terlapor

I/PKG

(sebagai

penyelenggara/panitia tender) dan memiliki kekuatan
yang sama seperti dokumen tender. Hal ini sesuai dengan
pendapat Ahli Ir. Harmawan Kaeni dalam pendapat
tertulisnya tanggal 5 Januari 2016 yang telah kami kutip
pada poin 12 sub-bagian B di atas; --------------------------49.4.6

Saksi Ir. Qomaruzzaman, M.M. (Project Manager PT
Rekayasa

Industri)

dalam
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persidangan

tanggal

20
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Oktober 2015 juga menyatakan bahwa tidak ada pasal
dalam IFB yang memberikan hak bagi Terlapor I/PKG
untuk

mendiskualifikasi

peserta

tender

sehubungan

dengan komitmen Benefits to Indonesia (TKDN) (vide
Bukti Terlapor II dan III – 10/Bukti KPPU – B6). Hal ini
kami kutip sebagai berikut: -----------------------------------No.

Status

Uraian

Apabila presentase benefit to Indonesia
kurang dari 35%, apakah ada pasal yang
menyatakan bahwa hal tersebut dapat
97.
diskualifikasi?
Jawaban
Spesifik tidak ada.
49.4.7 Perlu kami sampaikan kepada Majelis Komisi Yang
Pertanyaan
Terlapor II
dan III

Terhormat bahwa panitia tender dalam mengevaluasi
Benefits to Indonesia (TKDN) hanya melihat komitmen
dari peserta tender untuk memenuhi minimum Benefits
to Indonesia (TKDN). Hal ini karena perhitungan akhir
Benefits to Indonesia (TKDN) akan dicantumkan nanti di
dalam kontrak dan diawasi pelaksanaannya pada saat
proyek berjalan. Saksi Ir. Satriyo Nugroho, M.T. (salah
satu anggota tim penyusun IFB) menyatakan hal ini
secara tegas dalam persidangan tanggal 12 November
2015 sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II dan III –
2/Bukti KPPU – B7): --------------------------------------------No.

Status
Pertanyaan
Investigator

16.
Jawaban

Pertanyaan
Terlapor I
34.
Jawaban

Uraian
Dalam hal benefit to Indonesia yang
tertuang dalam IFB yang anda susun,
tolong jelaskan!
Yang kami ingin sampaikan ialah para
peserta tender memiliki komitmen untuk
memenuhi 35% local content, untuk
detailnya dituangkan dalam kontrak dan
diawasi nanti pada saat pelaksanaan
proyek…
Apabila
peserta
tender
sudah
memberikan komitmen diawal bagimana?
Kami sebagai penyusun IFB, yang kami
kejar adalah komitmen peserta sebesar
35% benefit to Indonesia. Bila sudah ada
komitmen, kami nilai itu sudah cukup.
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49.4.8

Ahli Sarjuni Adicahya (ahli yang diajukan Investigator)
dalam persidangan tanggal 7 Desember 2015 juga
menegaskan hal yang sama bahwa dalam mengevaluasi
Benefits to Indonesia (TKDN) dalam proses tender yang
dilihat adalah komitmen dari peserta tender untuk
memenuhi minimum TKDN (Bukti Terlapor II dan III –
14/Bukti KPPU – B13). Hal ini kami kutip sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------

No.

Status

Uraian

Terkait evaluasi lelang, umumnya suatu
persyaratan TKDN, ada persyaratan
Pertanyaan TKDN dalam form penyedia jasa, apakah
Investigator evaluasi lelang tersebut berdasarkan
based
on
paper
atau
dilakukan
22
perhitungan ulang?
Berbicara mengenai evaluasi itu ada 2
yaitu barang sertifikat TKDN dan jasa
Jawaban
atau gabungan barang dan jasa itu
merupakan komitmen...
49.4.9 Dalam hal ini, Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

telah

berkali-kali

menyampaikan

komitmennya

untuk memenuhi minimum 35% Benefits to Indonesia
(TKDN). Sehingga tidak ada alasan dan tidak ada dasar
bagi Terlapor I/PKG untuk mendiskualifikasi Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi. Hal ini didukung
oleh pendapat Ahli Sarjuni Adicahya (ahli yang diajukan
Investigator) dalam persidangan tanggal 7 Desember
2015 sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II dan III –
14/Bukti KPPU – B13): -----------------------------------------No.

Status

Uraian

Dalam proses tender, penyedia jasa itu
Pertanyaan membuat
secara
tertulis
maupun
Terlapor II
klarifikasi secara langsung penyedia jasa
29
& III
untuk memenuhi TKDN, apakah itu dapat
disebut komitmen?
Jawaban
Iya itu komitmen.
49.4.10 Terlapor I/PKG dalam Surat Pencabutan Diskualifikasi
tanggal 4 November 2014 juga mengakui bahwa Terlapor
II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah memenuhi
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persyaratan minimum 35% untuk konsumsi lokal (vide
Bukti Terlapor II dan III – 9/Bukti KPPU – A19). Hal ini
kami kutip sebagai berikut:
“3. Berdasarkan Section 5 Proposal Komersial yang
diajukan oleh Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya pada
tanggal 26 Juni 2014, Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya
menyatakan bahwa ‘Minimum thirty five percent (35%) will
be consumed local’.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mencabut
Keputusan Diskualifikasi…”
49.4.11 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa
diskualifikasi

yang

dilakukan

oleh

Terlapor

I/PKG

terhadap Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
adalah diskualifikasi yang salah dan tidak berdasarkan
hukum. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
telah

memenuhi

seluruh

persyaratan

dalam

proses

Tender Ammonia-Urea ini; -------------------------------------49.5 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak melanggar
Pasal

22

UU

Persaingan

Usaha

karena

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak melakukan persekongkolan
apapun dengan pihak manapun; ----------------------------------------49.5.1

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
melakukan

persekongkolan

dalam

bentuk

apapun

dengan pihak manapun dalam proses Tender AmmoniaUrea. Tidak ada perlakuan istimewa apapun terhadap
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dari pihak
manapun dan tidak ada tindakan diskriminasi terhadap
peserta tender lain yang dilakukan oleh Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi; ------------------------------49.5.2

Dalam butir 37.6 halaman 39 LDP, Tim Investigator
mendalilkan: -----------------------------------------------------“Bahwa apabila ketentuan tersebut direlevansikan
dengan fakta terkait dengan proses penetapan
diskualifikasi hingga pencabutan diskualifikasi oleh PT
Petrokimia Gresik terhadap penawaran Konsorsium
Wuhuan – Adhi sebagaimana telah diuraikan pada butir
37.3 maka sangat jelas bahwa tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan negosiasi.”
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Dalil Tim Investigator tersebut di atas adalah dalil yang
salah karena: ----------------------------------------------------49.5.2.1 proses

penetapan

diskualifikasi

hingga

pencabutan diskualifikasi oleh Terlapor I/PKG
terhadap

Terlapor

II

Wuhuan

–

BUKAN

Adhi

dan

III/Konsorsium
bukti

adanya

negosiasi; dan ---------------------------------------49.5.2.2 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
justru melakukan PROTES KERAS terhadap
diskualifikasi yang dilakukan Terlapor I/PKG
melalui surat-surat yang dikirim Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi kepada
Terlapor

I/PKG.

Bahkan,

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi secara tegas
mengancam

akan

melakukan

tindakan-

tindakan hukum terhadap Terlapor I/PKG
karena

Terlapor

mendiskualifikasi

I/PKG

secara

salah

II

dan

Terlapor

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dari proses
Tender Ammonia-Urea (Bukti Terlapor II dan III
– 15/Bukti KPPU – A14 dan Bukti Terlapor II
dan III – 16/Bukti KPPU – A15); -----------------49.5.3

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

mengirimkan surat-surat kepada Terlapor I/PKG sebagai
bentuk protes atas tindakan Terlapor I/PKG yang secara
sewenang-wenang

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tanpa dasar hukum; ----49.5.4

Surat-surat protes tersebut bersifat terbuka. Tidak ada
niat dari Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
untuk melakukan protes secara diam-diam atau rahasia.
Hal ini secara jelas terlihat berdasarkan fakta bahwa
Complain Letter tanggal 26 Juni 2014 (surat protes
pertama)

yang

dikirimkan

oleh

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi kepada Terlapor I/PKG
bahkan ditembuskan kepada KPPU (Bukti Terlapor II dan
III – 17/Bukti KPPU – A13). Hal ini justru membuktikan
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bahwa sama sekali tidak ada persekongkolan apapun
antara Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
dengan Terlapor I/PKG; ----------------------------------------49.5.5

Protes yang diajukan secara resmi dalam setiap tahapan
proses tender tidak dilarang. Hal ini didukung oleh Ahli
Harmawan

Kaeni

dalam

persidangan

tanggal

15

Desember 2015 yang menyatakan sebagai berikut (vide
Bukti Terlapor II dan III – 13/Bukti KPPU – B15): ---------No.

37.

Status

Uraian

Pertanyaan
Investigator
Jawaban

Dalam proses tender, apakah diperkenankan
secara aturan adanya komunikasi antar
panitia tender dan peserta tender?
Komunikasi yang jelas dan formal dapat
diperbolehkan….

Hal ini juga didukung oleh Saksi Ir. Satriyo Nugroho,
M.T. (salah satu anggota tim penyusun IFB) dalam
persidangan tanggal 12 November 2015 di Surabaya (vide
Bukti Terlapor II dan III – 2/Bukti KPPU – B7) yang
menyatakan bahwa: --------------------------------------------No.

Status

Uraian

Adakah ada larangan bagi peserta untuk
Pertanyaan melakukan protes pada saat proses tender
Terlapor 2
masih berlangsung dalam ketentuan regulasi
tender proyek ini?
48.
Sanggahan diberikan setelah pengumuman
pemenang. Namun apabila protes sebelum ada
Jawaban
pemenang, tidak ada regulasi terkait hal
tersebut…
49.5.6 Perlu kami sampaikan kepada Majelis Komisi Yang
Terhormat

bahwa

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi mengajukan protes-protes tersebut untuk
membela

kepentingan

dan

hak

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi karena Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi justru telah diperlakukan
secara tidak adil dan tidak wajar oleh Terlapor I/PKG
dalam proses diskualifikasi. Hal ini juga ditegaskan oleh
Terlapor III/Adhi dalam persidangan tanggal 18 Januari
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2016 sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II dan III –
5/Bukti KPPU – B22):
No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Apa pemahaman somasi yang
Terlapor dalam proses tender?

dipahami

Ada ketidakadilan, kami disalahkan dalam 2
16.
(dua)
hal
tersebut,
dan
kita
sudah
menyampaikan, kami mengaransi minimal 35%
Jawaban
untuk TKDN. Dan kami juga menyatakan tidak
ada deviasi harga. Harga sudah termasuk
dengan withholding tax…
49.5.7 Lebih lanjut, Tim Investigator dalam butir 37.14 halaman
40 mendalilkan: -------------------------------------------------“Tindakan negosiasi yang dilakukan Konsorsium Wuhuan
– Adhi dengan PT Petrokimia Gresik dapat dikategorikan
sebagai upaya pemberian perilaku istimewa (dan
sekaligus tindakan diskriminasi terhadap peserta tender
lain) dalam Tender Engineering, Procurement, Construction
and Commissioning Work (EPCC) Proyek Ammonia-Urea II
di PT Petrokimia Gresik.”
Dalil Tim Investigator tersebut di atas adalah dalil yang
salah karena:
49.5.7.1 Tidak ada negosiasi apapun yang dilakukan
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
dengan Terlapor I/PKG. Justru Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi mengajukan
protes keras terhadap tindakan diskualifikasi
yang dilakukan oleh Terlapor I/PKG; -----------49.5.7.2 Tidak ada perlakuan istimewa yang diterima
oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi dalam proses Tender Ammonia-Urea.
Justru Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan
– Adhi dirugikan oleh Terlapor I/PKG karena
mendiskualifikasi
III/Konsorsium

Terlapor
Wuhuan

–

II

dan

Adhi

secara

sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum;
dan
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49.5.7.3 Proses

penetapan

diskualifikasi

hingga

pencabutan diskualifikasi bukan bukti adanya
perlakuan

istimewa

diskriminasi

terhadap

peserta

Tidak

tindakan

diskriminasi

ada

maupun

tindakan

tender

lain.

apapun

terhadap peserta tender yang lain. Peserta
tender lain tetap diberikan kesempatan yang
sama

untuk

mengikuti

proses

Tender

Ammonia-Urea hingga tahap akhir tanpa ada
pengecualian apapun; -----------------------------49.5.8

Lagipula, justru Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan
–

Adhi

yang

diperlakukan

diskriminatif

dalam

Terlapor

dan

II

didiskualifikasi

proses

secara
Tender

III/Konsorsium

secara

tidak

adil

dan

Ammonia-Urea.

Wuhuan

sewenang-wenang

–

dan

Adhi
tanpa

dasar meskipun telah memenuhi seluruh ketentuan yang
disyaratkan

dalam

Tender

Ammonia-Urea.

Bahkan

dokumen tender Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan
– Adhi yang bersifat rahasia dilihat oleh peserta tender
yang lain; ---------------------------------------------------------49.5.9

Selain itu, Tim Investigator salah menyatakan dalam
butir 37.9 halaman 40 LDP bahwa: --------------------------“Dalam proses pelaksanaan tender ini, PT Petrokimia
Gresik telah memberikan kesempatan kepada Konsorsium
Wuhuan – Adhi untuk berinterasi dan/atau membuka
forum komunikasi tanpa sepengetahuan dan melibatkan
peserta tender lain (dalam hal ini adalah Konsorsium PT
Rekayasa Indonesia-Toyo Engineering Corporation dan
Konsorsium Tecnimont-Kraktau Engineering)”
Dalil Tim Investigator tersebut di atas adalah dalil yang
salah karena selama proses tender, Terlapor I/PKG tidak
hanya berkomunikasi (dalam bentuk surat menyurat)
dengan Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
saja. Terlapor I/PKG juga berkomunikasi dengan para
peserta tender lain. Hal ini diakui oleh Terlapor I/PKG
dalam persidangan tanggal 18 Januari 2016 yang kami
kutip sebagai berikut (Bukti Terlapor II dan III – 19/Bukti
KPPU – B20):
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No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I

Adanya surat complain dari Rekin-Toyo, apkah
PKG juga memberikan surat jawaban?

64.

Ya.
Pada
saat
pencabutan
diskualifikasi
Jawaban
Konsorsium Wuhuan – PT Adhi, ada surat
keberatan dari Konsorsium Rekayasa Industri –
Toyo, kami juga membalasnya.
49.5.10 Dalam hal ini, Konsorsium Rekayasa – TEC melakukan
komunikasi dengan Terlapor I/PKG melalui surat-surat
sebagai berikut:--------------------------------------------------49.5.10.1 Surat

No. 032/200-LT/XI/2014

tanggal

7

November 2014 (Bukti Terlapor II dan III –
20/Bukti KPPU – A23); dan-----------------------49.5.10.2 Surat No. 467/3000-LT/11/2014 tanggal 20
November 2014 (Bukti Terlapor II dan III –
21/Bukti KPPU – A28); ----------------------------Terlapor

I/PKG

kemudian

memberikan

tanggapan

terhadap surat-surat tersebut melalui: ----------------------49.5.10.3 Surat No. 6245/LI.02.01/28/DR/2014 tanggal
11 November 2014 yang menanggapi Surat
Konsorsium Rekayasa – TEC No. 032/200LT/XI/2014 tanggal 7 November 2014 (Bukti
Terlapor II dan III – 22/Bukti KPPU – A25); dan
49.5.10.4 Surat No. 6554/LI.02.01/28/DR/2014 tanggal
21 November 2014 yang menanggapi Surat
Konsorsium Rekayasa – TEC No. 467/3000LT/11/2014 tanggal 20 November 2014 (Bukti
Terlapor II dan III – 23/Bukti KPPU – A29); ----Mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa
komunikasi

Terlapor

I/PKG

dengan

Konsorsium

Rekayasa – TEC: (i) dilakukan sebelum pengumuman
pemenang tender; dan (ii) surat-surat tersebut tidak
ditembuskan kepada dan tidak diketahui oleh pihak lain
termasuk Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
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SALINAN
49.5.11 Protes

yang

disampaikan

oleh

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi (ataupun oleh peserta
tender lainnya) dan tanggapan Terlapor I/PKG atas protes
tersebut BUKAN bukti persekongkolan. Hal ini sesuai
dengan pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam
persidangan tanggal 17 Desember 2015 yang menyatakan
sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II dan III – 18/Bukti
KPPU – B17); -----------------------------------------------------No.

Status

Uraian

Apakah
protes-protes
tersebut
dapat
ditanggapi
sebagai
suatu
bentuk
persekongkolan?
Apakah serta merta?
Menurut saya rasio atau logikanya terlalu
31.
jauh untuk mengatakan protes ditanggapi
sebagai persekongkolan. Apabila protes
Jawaban
tersebut ada indikasi tidak jujur, maka hal
tersebut dapat dikatakan persekongkolan.
Tetapi protes tidak serta merta dapat
dikatakan sebagai persekongkolan.
49.5.12 Oleh karena itu, jelas bahwa protes/komunikasi yang
Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor II & III

dilakukan oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi BUKAN bukti persekongkolan. Seluruh peserta
tender juga

pernah

melakukan

komunikasi

dengan

Terlapor I/PKG. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan
– Adhi bukan satu-satunya pihak yang melakukan
komunikasi dengan Terlapor I/PKG; -------------------------49.5.13 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa
tidak ada persekongkolan apapun yang dilakukan oleh
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan
pihak

manapun.

Oleh

Investigator

bahwa

Wuhuan

Adhi

–

karena

Terlapor

melakukan

II

itu,

tuduhan

dan

III/Konsorsium

persekongkolan

Tim

adalah

SALAH. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha; ----------49.6 Pencabutan diskualifikasi oleh Terlapor I/PKG adalah tindakan
yang benar dan tepat; ------------------------------------------------------
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SALINAN
49.6.1

Tidak ada alasan dan tidak ada dasar bagi Terlapor
I/PKG

untuk

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam proses Tender
Ammonia-Urea. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan
dalam proses Tender Ammonia-Urea. Oleh karena itu,
tindakan

Terlapor

I/PKG

mencabut

diskualifikasi

terhadap Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
merupakan tindakan yang benar dan tepat;----------------49.6.2

Harga

penawaran

dalam

Proposal

Komersial

yang

diajukan oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi sudah termasuk withholding tax. Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi bahkan secara tegas
telah menyatakan bahwa harga penawaran yang diajukan
adalah tanpa ada perubahan atau deviasi. Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

telah

menjelaskan

mengenai hal ini secara lengkap pada bagian I.B halaman
5 Kesimpulan ini; -----------------------------------------------49.6.3

Selain itu, Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
telah

secara

komitmennya

tegas

menyatakan

memenuhi

ketentuan

kepatuhan

dan

minimum

35%

Benefits to Indonesia (TKDN) dalam proyek Tender
Ammonia-Urea. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi telah menjelaskan mengenai hal ini secara lengkap
pada bagian I.C halaman 9 Kesimpulan ini; ----------------49.6.4

Lebih

lanjut,

panitia

tender

dalam

melakukan

diskualifikasi terhadap Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi bahkan tidak berkonsultasi dan tidak
mendapatkan persetujuan dari Direksi Terlapor I/PKG.
Hal ini terbukti dari kesaksian yang disampaikan oleh Ir.
Ashari,

M.T.

(Ketua

Tim

Persiapan

Proyek

Tender

Ammonia-Urea) dalam persidangan tanggal 12 November
2015 di Surabaya sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II
dan III – 6/Bukti KPPU – B10); --------------------------------
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SALINAN
No.

Status

Uraian

72.

Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor I
Jawaban

Apakah
Direksi
juga
memberikan
kewenangan
untuk
memberikan
diskualifikasi?
Tidak ada, dan tidak ada di SK
Apakah pada saat memberikan keputusan
diskualifikasi adalah murni keputusan
Panitia?
Ya, berdasarkan hasil diskusi tim.

73.

Pertanyaan
Jawaban
Keputusan

diskualifikasi

telah

dilakukan

tanpa

konsultasi dan tanpa persetujuan dari Direksi Terlapor
I/PKG, Selain itu, panitia tender juga tidak memberitahu
dan tidak menembuskan Surat Diskualifikasi tanggal 26
Juni 2014 tersebut kepada Direksi Terlapor I/PKG. Hal
ini

semakin

membuktikan

bahwa

keputusan

diskualifikasi oleh panitia tender adalah keputusan yang
salah dan sudah sepatutnya dicabut; -----------------------49.6.5

Berdasarkan

hal

tersebut,

selanjutnya

memberikan

Direksi
arahan

Terlapor
dan

I/PKG

mengoreksi

keputusan panitia tender yang salah. Hal ini didukung
oleh pernyataan Saksi Ir. Satriyo Nugroho, M.T. (salah
satu anggota tim penyusun IFB) dalam persidangan
tanggal 12 November 2015 di Surabaya sebagai berikut
(vide Bukti Terlapor II dan III –2/Bukti KPPU – B7); ------No.

30.

Status

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I
Jawaban

Apakah Direksi mempunyai kewewenangan
dalam hal mengoreksi apa yang Panitia Tender
lakukan?
Direksi punya otoritas untuk melakukan
koreksi.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan
oleh Saksi Ir. Ashari, M.T. (Ketua Tim Persiapan Proyek
Tender Ammonia-Urea) dalam persidangan tanggal 12
November 2015 di Surabaya sebagai berikut (vide Bukti
Terlapor II dan III – 6/Bukti KPPU – B10): -------------------
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SALINAN
No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Apakah yang menjadi dasar bagi Panitia
untuk mencabut diskualifikasi jika ______
Oleh karena Panitia tender tidak mempunyai
kewenangan untuk mencabut diskualifikasi,
maka dasar kami adalah perintah dari Direksi.

62.
Jawaban

Dalam perkara a quo, arahan Direksi Terlapor I/PKG
untuk

mencabut

diskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah tepat. Hal ini
karena diskualifikasi yang dilakukan panitia kepada
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah
tindakan yang salah dan tidak berdasar; -------------------49.6.6

Pencabutan diskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi oleh Terlapor I/PKG bukan bukti adanya
perlakuan istimewa atau persekongkolan. Justru Terlapor
I/PKG telah melakukan tindakan yang benar, cermat dan
tepat dengan mencabut diskualifikasi tersebut; ------------

49.6.7

Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 17
Desember 2015 menegaskan bahwa dalam hal panitia
tender membuat suatu keputusan yang salah, pimpinan
perusahaan pelaksana tender (in casu Direksi Terlapor
I/PKG) dapat mengoreksi keputusan yang salah tersebut
(vide Bukti Terlapor II dan III – 18/Bukti KPPU – B17).
Hal ini kami kutip sebagai berikut: ---------------------------

No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I

Apabila panitia tender melakukan kesalahan
dan kesalahan tersebut telah dikoreksi oleh
Direksi. Apakah tindakan Direksi tersebut
dapat dikatakan sebagai persekongkolan?
Harus dilihat apakah tindakan tersebut
29.
adalah untuk mengkoreksi tindakan Panitia
tender demi kepentingan yang lebih besar agar
Jawaban
tidak merugikan perseroan. Jadi tindakan
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
persekongkolan.
49.6.8 Terlapor I/PKG bahkan telah meminta pendapat
independen dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Pemerintah (“LKPP”) dan Terlapor I/PKG
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SALINAN
juga

telah

berkonsultasi

dengan

KPPU

sebelum

melakukan pencabutan diskualifikasi terhadap Terlapor
II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi; ----------------------49.6.9

Saksi Ir. Nandang Sutisna (karyawan dari LKPP) pada
persidangan tanggal 13 Januari 2016 menegaskan bahwa
Terlapor I/PKG telah melakukan konsultasi dengan LKPP
untuk

mendapatkan

masukan

atau

rekomendasi

sehubungan dengan diskualifikasi terhadap Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi (Bukti Terlapor II dan
III – 24/Bukti KPPU – B18). Hal ini kami kutip sebagai
berikut: -----------------------------------------------------------No.

29.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor II dan III
Jawaban

Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor II dan
54.

Jawaban
Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor II dan
55.
Jawaban
49.6.10 Pencabutan

Apakah Saudara Saksi mengetahui motif
atau alasan dari PT PKG untuk
melakukan konsultasi?
PT PKG ingin mendapatkan keyakinan
sebelum mengambil keputusan sehingga
berkonsultasi dengan LKPP.
Sebelumnya dijelaskan bahwa motif PT
PKG melakukan konsultasi dengan LKPP
adalah
untuk
memberikan
kepastian/keyakinan dalam mengambil
III
keputusan.
Keputusan
apa
yang
dimaksud dalam hal ini?
Keputusan untuk menggugurkan atau
tidak menggugurkan kesalahan Panitia
tender terkait dengan withholding tax
dan TKDN.
Apakah Saksi tahu mengapa Petrokimia
perlu melakukan konsultasi dengan
III LKPP?
Terkait
dengan
permasalahanpermasalahan
yang
ada
dalam
pengadaan,
para
pihak
dapat
melakukan konsultasi dengan LKPP.
diskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi merupakan tindakan yang benar dan
tepat. Hal ini didukung oleh kesaksian yang disampaikan
Ir. Nandang

Sutisna

(perwakilan

dari

LKPP)

pada

persidangan tanggal 13 Januari 2016 yang menyatakan
bahwa keputusan diskualifikasi yang didasari oleh alasan
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SALINAN
yang tidak substansial harus diperbaiki (vide Bukti
Terlapor II dan III – 24/Bukti KPPU – B18). Hal ini kami
kutip sebagai berikut: ------------------------------------------No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor I

Apa inti poin jawaban terhadap hal yang
dikonsultasikan oleh PT PKG?

… Dalam hal ini ditemukan adanya
kesalahan dalam proses evaluasi, maka
seharusnya
Panitia
Pengadaan
18.
memperbaiki kesalahan tersebut agar
tidak merugikan peserta pelelangan.
Jawaban
Apabila terbukti Panitia pengadaan telah
melakukan
kesalahan,
dengan
menggugurkan suatu penawar dengan
alasan yang tidak substansial, maka
keputusan tersebut harus diperbaiki.
Pertanyaan
Apa yang dimaksud dengan hal yang “non
Majelis Komisi
substansi”?
Hal yang non substansi adalah kesalahan
27.
dalam pengadaan yang tidak berpengarus
Jawaban
terhadap output kerja. Contohnya adalah
kesalahan format.
49.6.11 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan
pencabutan

diskualifikasi

terhadap

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah tindakan yang
benar, cermat dan tepat; ---------------------------------------49.7 Di antara para peserta Tender Ammonia-Urea terdapat persaingan
usaha yang sehat; ---------------------------------------------------------49.7.1

Persaingan antara para peserta Tender Ammonia-Urea
berlangsung

secara

sehat

dan

ketat.

Pencabutan

diskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

sama

sekali

TIDAK

mengakibatkan

hilangnya

persaingan di antara para peserta tender; ------------------49.7.2

Setelah pencabutan diskualifikasi, seluruh peserta tender
tetap memiliki kesempatan serta perlakuan yang sama
untuk mengikuti dan bersaing secara sehat dalam proses
Tender Ammonia-Urea. Hal ini terbukti melalui; ----------49.7.2.1

Undangan

Terlapor

6092/LI.02.01/28/DR/2014

halaman 290 dari 349

I/PKG

Nomor

tanggal

4

SALINAN
November 2014 kepada seluruh peserta Tender
Ammonia-Urea untuk menghadiri pembukaan
Proposal

Komersial

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi pada tanggal
10 November 2014 (Bukti Terlapor II dan III –
25/Bukti KPPU – A20); ----------------------------Konsorsium Rekayasa – TEC dan Konsorsium
Technimont

–

pembukaan

Krakatau

Proposal

menghadiri

Komersial

tersebut

sesuai dengan undangan dari Terlapor I/PKG
(Bukti Terlapor II dan III – 26/Bukti KPPU –
C72). Hal ini jelas membuktikan bahwa semua
peserta tender yang lolos kembali mengikuti
proses selanjutnya dalam Tender AmmoniaUrea setelah diskualifikasi terhadap Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dicabut.
Dalam

pembukaan

Proposal

Komersial

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
diketahui bahwa harga penawaran Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah
harga paling rendah; ------------------------------49.7.2.2

Undangan

Terlapor

I/PKG

311/LI.02.02/28/Fax/2014

Nomor

tanggal

10

November 2014 kepada Konsorsium Rekayasa
– TEC untuk menghadiri acara klarifikasi
sehubungan dengan Tender Ammonia-Urea
pada

tanggal

11

November

2014

(Bukti

Terlapor II dan III – 27/Bukti KPPU – A24); ----Konsorsium

Rekayasa

–

TEC

hadir

dan

mengikuti proses klarifikasi tersebut untuk
bersaing

dengan

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi (Bukti Terlapor
II dan III – 28/Bukti KPPU – C74). Hal ini
membuktikan tidak ada perlakuan istimewa
terhadap

Terlapor

Wuhuan

–

Adhi.
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II

dan

Seluruh

III/Konsorsium
peserta

tender

SALINAN
mendapatkan

kesempatan

serta

perlakuan

yang sama; ------------------------------------------49.7.2.3

Undangan

Terlapor

I/PKG

322/LI.02.02/28/Fax/2014
November

2014

kepada

III/Konsorsium

Nomor

tanggal
Terlapor

Wuhuan

–

13

II

Adhi

dan
dan

Konsorsium Rekayasa – TEC sebagai 2 (dua)
peserta

tender

dengan

harga

penawaran

terendah untuk mengikuti tahap Negosiasi
pada

tanggal

21

November

2014

(Bukti

Terlapor II dan III – 29/Bukti KPPU – A26); ----Terlapor I/PKG mengundang Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

dan

Konsorsium Rekayasa – TEC untuk bersaing
kembali dalam menawarkan harga penawaran
yang lebih rendah kepada Terlapor I/PKG.
Namun demikian, Konsorsium Rekayasa – TEC
tidak menghadiri tahap Negosiasi ini; ----------49.7.2.4

Undangan

kedua

Terlapor

I/PKG

330/LI.02.01/28/Fax/2014
November

2014

III/Konsorsium

kepada
Wuhuan

Nomor

tanggal
Terlapor
–

II

Adhi

21
dan
dan

Konsorsium Rekayasa – TEC untuk mengikuti
tahap Negosiasi pada tanggal 25 November
2014 (Bukti Terlapor II dan III – 30/Bukti
KPPU – A30); ----------------------------------------Terlapor

I/PKG

mengundang

kembali

Konsorsium Rekayasa – TEC untuk mengikuti
tahap Negosiasi karena Konsorsium Rekayasa
– TEC tidak menghadiri undangan pertama
untuk mengikuti tahap Negosiasi pada tanggal
21

November

2014.

Namun,

Konsorsium

Rekayasa – TEC tetap tidak menghadiri tahap
Negosiasi ini meskipun telah diundang 2 (dua)
kali secara patut oleh Terlapor I/PKG; ----------
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SALINAN
49.7.2.5

Dalam

tahap

November

Negosiasi

2014

pada

tersebut,

tanggal

Terlapor

II

25
dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi menurunkan
harga penawarannya sebesar USD 2.500.000
(dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika
Serikat) untuk bersaing dengan Konsorsium
Rekayasa – TEC (Bukti Terlapor II dan III –
31/Bukti

KPPU

–

C76).

Terlapor

III/Adhi

menegaskan hal tersebut dalam persidangan
tanggal 18 Januari 2016 yang kami kutip
sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II dan III –
5/Bukti KPPU – B22); -----------------------------No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor II dan
III

Setelah proses negosiasi, mengapa
Konsorsium
Wuhuan
–
Adhi
menurunkan harga penawaran?
Kami khawatir pesaing lain akan
menurunkan harga penawarannya,
sehingga kami menurunkan harga
dengan
mengurangi
margin
keuntungan. Kami ingin bersaing
dengan peserta tender lainnya.

51.
Jawaban

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

tetap

ada

persaingan yang sehat di antara Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan
Konsorsium Rekayasa – TEC; --------------------49.7.3

Berdasarkan hal-hal di atas terbukti bahwa terdapat
persaingan yang sehat dan perlakuan yang sama di
antara peserta tender. Tidak ada perlakuan istimewa
terhadap Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
dalam proses Tender Ammonia-Urea. Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

mengikuti

seluruh

tahapan proses tender dengan kesempatan yang sama
seperti para peserta tender lainnya;--------------------------49.7.4

Pencabutan

diskualifikasi

tehadap

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi BUKAN bukti adanya
perlakuan

istimewa

atau
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bukti

persekongkolan.

SALINAN
Pencabutan diskualifikasi berarti bahwa Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dapat kembali mengikuti
proses tender dengan kesempatan dan perlakuan yang
sama dengan para peserta tender lainnya; -----------------49.7.5

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
serta merta menjadi pemenang Tender Ammonia-Urea
setelah diskualifikasi dicabut. Hal ini juga disampaikan
oleh Terlapor III/Adhi dalam persidangan tanggal 18
Januari 2016 yang kami kutip sebagai berikut (vide Bukti
Terlapor II dan III – 5/Bukti KPPU – B22); -------------------

No.

Status

Uraian

Setelah ada pencabutan diskualifikasi
dari Panitia Tender apakah Konsorsium
Wuhuan – Adhi langsung menjadi
pemenang?
47.
Tidak. Ada hal-hal yang dilakukan
Jawaban
selanjutnya ada re-opening dokumen
komersial dan ada negosiasi harga.
49.7.6 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa proses
Pertanyaan
Kuasa Hukum
Terlapor II dan III

Tender Ammonia-Urea berlangsung secara sehat dan
ketat. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
terpilih

sebagai

pemenang

karena

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi telah mengikuti seluruh
rangkaian

proses

Tender

Ammonia-Urea,

memenuhi

spesifikasi yang ditentukan serta menawarkan harga
terendah kepada Terlapor I/PKG untuk Tender AmmoniaUrea ini; -----------------------------------------------------------49.8 Penetapan Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi sebagai
pemenang tender bukan karena persekongkolan; --------------------49.8.1

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi menjadi
pemenang

Tender

bersekongkol
persekongkolan

Ammonia-Urea

dengan

Terlapor

apapun

antara

BUKAN

I/PKG.

karena

Tidak

Terlapor

II

ada
dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan Terlapor I/PKG
dalam

proses

Tender

Ammonia-Urea.

Pencabutan

diskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi langsung oleh Terlapor I/PKG tidak serta merta
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SALINAN
membuat Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
langsung menjadi pemenang dalam Tender AmmoniaUrea;
49.8.2

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi mengikuti
dan memenuhi seluruh tahapan dalam proses Tender
Ammonia-Urea, yaitu; ------------------------------------------49.8.2.1

Tahap Pra-Kualifikasi; ------------------------------

49.8.2.2

Tahap verifikasi Pra-Kualifikasi; ------------------

49.8.2.3

Tahap Pre-bid Meeting; -----------------------------

49.8.2.4

Tahap pengajuan dokumen Proposal Teknis
dan Administrasi; -----------------------------------

49.8.2.5

Tahap klarifikasi dokumen Proposal Teknis
dan Administrasi; -----------------------------------

49.8.2.6

Tahap

pengajuan

dokumen

Proposal

Komersial; ------------------------------------------49.8.2.7

Tahap klarifikasi dokumen Proposal Komersial;
dan

49.8.2.8

Tahap negosiasi; -------------------------------------

Seluruh tahapan proses tersebut di atas diikuti oleh
SELURUH peserta tender yang memenuhi persyaratanpersyaratan tender. Seluruh peserta tender memiliki
kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat
selama proses Tender Ammonia-Urea. Dalam hal ini,
panitia tender bahkan telah memberikan kesempatan
kedua bagi peserta tender lain (Konsorsium Rekayasa TEC) untuk mengikuti proses tahap negosiasi; ------------49.8.3

Tahapan atau proses tender di atas berlaku bagi seluruh
peserta tender. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak menerima
perlakuan

istimewa

apapun

dalam

proses

Tender

Ammonia-Urea; --------------------------------------------------49.8.4

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi menjadi
pemenang Tender Ammonia-Urea karena;
49.8.4.1

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
memenuhi seluruh persyaratan tender dan
melewati

seluruh
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tahapan

proses

tender
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tersebut. Hal ini terbukti dengan lolosnya
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
dalam setiap tahapan proses tender sejak
tahap awal hingga tahap akhir; ------------------49.8.4.2

Spesifikasi yang ditawarkan Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Terlapor I/PKG.
Hal ini terbukti dengan lolosnya Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam proses
evaluasi Proposal Teknis dan Administrasi; dan

49.8.4.3

Harga

penawaran

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi merupakan
harga paling rendah dibandingkan peserta
tender lain. Harga penawaran akhir Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam
tahap

negosiasi

adalah

sebesar

USD 473.321.805,- (empat ratus tujuh puluh
tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu
delapan ratus lima Dolar Amerika Serikat) dan
Rp 601.401.850.681,- (enam ratus satu milyar
empat ratus satu juta delapan ratus lima
puluh ribu enam ratus delapan puluh satu
Rupiah) (Bukti Terlapor II dan III – 32/Bukti
KPPU – A31). Harga tersebut lebih rendah
dibandingkan peserta tender lain; ---------------49.8.5

Terlapor II dan III/Konsorium Wuhuan – Adhi merupakan
peserta tender yang menawarkan barang sesuai dengan
spesifikasi yang disyaratkan dan memberikan penawaran
harga terbaik (harga paling rendah). Terpilihnya Terlapor
II dan III/Konsorium Wuhuan – Adhi bukan karena ada
persekongkolan melainkan karena sesuai dengan tujuan
tender yaitu mendapat barang sesuai spesifikasi dan
memperoleh harga terendah (terbaik); ------------------------

49.8.6

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Ahli Prof.
Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 17 Desember
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2015 tentang tujuan tender yang kami kutip sebagai
berikut (vide Bukti Terlapor II dan III – 18/Bukti KPPU –
B17):
No.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I

Apakah Saudara Ahli mengetahui apa tujuan
tender terbuka yang dilakukan oleh perusahaan
dalam memperoleh barang dan jasa?

13.
Jawaban

14.

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I

Suatu perusahaan melakukan tender untuk
mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan
dengan harga yang murah dengan kualitas
yang tinggidengan cara mengundang penyedia
barang dan jasa yang kompeten untuk
memberikan
penawaran,
yang
memiliki
kualifikasi dan kompetensi perusahaan yang
baik. Dengan mengundang banyak penyedia
barang
dan
jasa
berarti
memberikan
kesempatan kepada penyedia barang dan jasa
untuk memperoleh harga terbaik dengan barang
yang berkualitas.
Apakah harga terbaik itu adalah harga
termurah?

Harga terbaik adalah harga terendah dengan
barang yang berkualitas.
Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terlapor II

Jawaban
49.8.7

dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi menjadi pemenang
Tender Ammonia-Urea BUKAN karena persekongkolan.
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
bersekongkol dengan pihak manapun; ----------------------49.9 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak melanggar
ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik
No. 0306/TU.04.02/30/SK/2011; --------------------------------------49.9.1

Tim Investigator menuduh Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi melakukan tindakan yang bertentangan
dengan Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik
No.

0306/TU.04.02/30/SK/2011

(“SK

Direksi

PKG”)

yaitu mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang dan
jasa serta mengenai proses sanggahan. Tuduhan Tim
Investigator tersebut adalah tuduhan yang salah;---------halaman 297 dari 349
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49.9.2

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
melanggar

ketentuan

apapun

dalam

proses

Tender

Ammonia-Urea. Tidak ada tindakan Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

yang

bertentangan

dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang
diatur

dalam

SK

Direksi

PKG.

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi mengikuti seluruh proses
Tender Ammonia-Urea secara kompetitif, transparan, adil
dan wajar; --------------------------------------------------------49.9.3

Seluruh peserta tender memiliki kesempatan yang sama
untuk mengikuti proses Tender Ammonia-Urea. Tidak
ada perlakuan istimewa yang diterima oleh Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dan tidak ada
tindakan diskriminasi apapun terhadap peserta tender
lain;

49.9.4

Selain itu, protes keras yang disampaikan oleh Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi BUKAN merupakan
sanggahan yang diatur dalam SK Direksi PKG. Pasal 10
ayat (1) SK Direksi PKG mengatur bahwa; ------------------“Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan
yang sama (equal treatment) dalam setiap pengadaan
barang/jasa, maka pihak yang kalah pada saat
pengumuman pemenang berhak untuk mengajukan
sanggahan.”
Berdasarkan

ketentuan

di

atas,

sanggahan

yang

dimaksud dalam SK Direksi PKG adalah sanggahan yang
disampaikan saat pemenang tender sudah diumumkan.
Tim Investigator tidak dapat menerapkan Pasal 10 ayat
(1) SK Direksi PKG dalam perkara ini karena keberatan
atau protes Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

kepada

Terlapor

I/PKG

dilakukan

sebelum

pengumuman/keputusan pemenang Tender AmmoniaUrea;---------------------------------------------------------------49.9.5

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi bukan
menyampaikan sanggahan seperti yang dimaksud dalam
SK

Direksi

PKG.

Tim

Investigator

salah

dalam

menerapkan ketentuan SK Direksi PKG dalam perkara ini

halaman 298 dari 349

SALINAN
dan

salah

menuduh

bahwa

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi melakukan tindakan
yang bertentangan dengan SK Direksi PKG; ----------------49.9.6

Terlapor

II

melakukan

dan
protes

III/Konsorsium
mengenai

Wuhuan

diskualifikasi

–

Adhi

kepada

Terlapor I/PKG karena diskualifikasi tersebut salah dan
tidak berdasar. Protes yang disampaikan Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi adalah tindakan yang
patut dan wajar karena Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi memenuhi seluruh persyaratan tender; -49.9.7

Terlapor

II

melakukan

dan
protes

III/Konsorsium
untuk

Wuhuan

membela

–

Adhi

kepentingannya

karena telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak
wajar dalam proses tender. Lagipula, tidak ada suatu
ketentuan tender apapun dalam IFB maupun SK Direksi
PKG yang melarang suatu pihak untuk menyampaikan
protes selama proses Tender Ammonia-Urea. Hal ini juga
didukung oleh Ahli Harmawan Kaeni dalam pendapat
tertulisnya tanggal 5 Januari 2016 yang kami kutip
sebagai berikut (vide Bukti Terlapor II dan III – 7/Bukti
KPPU – T3.9); ----------------------------------------------------No.

Status

Uraian

Pertanyaan

8.
Jawaban

Apakah peserta tender dilarang melakukan
protes atau keberatan sebelum pemenang
tender diumumkan?
Tidak dilarang. Protes atau keberatan dapat
diajukan oleh peserta tender kepada panitia
tender kapan saja selama proses tender (dari
tahap pembukaan tender sampai diumumkan
pemenang tender). Tidak ada larangan bagi
peserta tender untuk mengajukan protes atau
keberatan kepada panitia tender kecuali secara
tegas ada larangan yang dinyatakan dalam
ketentuan tender. Protes atau keberatan dalam
proses tender adalah wajar dan merupakan hak
peserta di suatu negara hukum yang
demokratis. Hal yang wajar pula bagi panitia
tender untuk memberikan tanggapan terhadap
protes-protes yang diajukan oleh peserta tender.
Hal ini justru menunjukan proses tender
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No.

49.9.8

Status

Uraian

dilakukan secara transparan dan terbuka di
antara
peserta
tender
dan
panitia
penyelenggara tender.
Selain itu, Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan
tanggal

17

Desember

2015

menyatakan

bahwa

sanggahan sebagaimana diatur dalam suatu proses
pengadaan barang dan/atau jasa berbeda dengan protesprotes yang biasanya dilakukan oleh peserta tender
selama

proses

pengadaan

barang

dan/atau

jasa

berlangsung (sebelum pemenang tender diumumkan)
(vide Bukti Terlapor II dan III – 18/Bukti KPPU – B17).
Hal ini kami kutip sebagai berikut: --------------------------No.

Status

Uraian

Dapat dijelaskan perbedaan antara protes
Pertanyaan dengan sanggahan dalam proses pengadaan
barang dan jasa?
Kalau ditanya bedanya protes dan sanggah itu
adalah pemahaman bahasa. Tetapi saya dapat
36.
sampaikan bahwa sanggahan dalam tender
Jawaban
telah diatur secara rigid dalam pengaturan
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
setelah ada pengumuman pemenang tender.
Sanggahan itu merupakan bentuk protes juga.
49.9.9 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak melanggar
ketentuan apapun yang diatur dalam SK Direksi PKG;---49.10 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi Tidak Melanggar
Pasal 22 UU Persaingan Usaha; -----------------------------------------49.10.1 Pasal 22 UU Persaingan Usaha mengatur 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 di atas terdapat beberapa unsur
penting

yang

harus

dibuktikan

dalam

menentukan

adanya pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha,
yaitu: --------------------------------------------------------------49.10.1.1 Unsur bersekongkol dengan pihak lain; ---------
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49.10.1.2 Unsur

mengatur

dan/atau

menentukan

pemenang tender; dan -----------------------------49.10.1.3 Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak
sehat;
49.10.2 Seluruh

unsur

alternatif)

di

atas

sehingga

bersifat

seluruh

kumulatif

unsur

di

(bukan

atas

harus

terpenuhi untuk membuktikan pelanggaran Pasal 22 UU
Persaingan Usaha. Jika salah satu unsur di atas tidak
terpenuhi, maka tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 22
UU Persaingan Usaha tidak terbukti: ------------------------Semua unsur-unsur di atas dalam perkara ini tidak
terbukti dengan penjelasan sebagai berikut: ---------------Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain Tidak Terbukti; -----------49.10.3 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi sama
sekali tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk
apapun dengan pihak manapun dalam proses Tender
Ammonia-Urea; --------------------------------------------------49.10.4 Tim Investigator dalam LDP menuduh Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi bersekongkol dengan
Terlapor I/PKG dengan cara melakukan negosiasi yang
mengakibatkan dicabutnya diskualifikasi Terlapor II dan
III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi.

Tuduhan

tersebut

adalah tuduhan yang salah; -----------------------------------49.10.5 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
melakukan negosiasi dengan Terlapor I/PKG. Justru
Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi

mengajukan protes keras terhadap tindakan Terlapor
I/PKG

yang

mendiskualifikasi

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tanpa dasar hukum.
Bahkan Konsorsium Wuhuan – Adhi bahkan mengancam
akan melakukan tindakan hukum terhadap Terlapor
I/PKG.

Protes

dari

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi serta pencabutan diskualifikasi terhadap
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi bukan
bukti adanya persekongkolan atau perlakuan istimewa.
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Hal ini telah kami sampaikan secara lengkap pada bagian
II halaman 15 Kesimpulan ini; --------------------------------49.10.6 Lebih lanjut, protes keras yang dilakukan oleh Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi serta pencabutan
diskualifikasi oleh Terlapor I/PKG BUKAN ciri-ciri atau
bentuk persekongkolan;----------------------------------------49.10.7 Tim Investigator dalam butir 37.2 halaman 35 LDP
menyatakan bentuk-bentuk persekongkolan. Dalam hal
ini, Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi TIDAK
melakukan tindakan apapun yang memenuhi ciri-ciri
atau bentuk-bentuk persekongkolan tersebut. Hal ini
kami uraikan sebagai berikut; --------------------------------49.10.7.1 Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ------Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi dan Terlapor I/PKG tidak melakukan
kerja sama dalam bentuk apapun selama
proses Tender Ammonia-Urea. Pada faktanya,
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi justru melakukan protes keras kepada
Terlapor

I/PKG.

III/Konsorsium
mengancam

Terlapor

Wuhuan

akan

–

II

Adhi

melakukan

dan
bahkan

tindakan

hukum terhadap Terlapor I/PKG, yaitu:------1)

mengambil tindakan hukum yang tegas
terhadap Terlapor I/PKG baik secara
perdata maupun pidana; -------------------

2)

melaporkan Terlapor I/PKG ke KPPU;
dan ---------------------------------------------

3)

melaporkan Terlapor I/PKG ke Komisi
Pemberantasan

Korupsi

(vide

Bukti

Terlapor II dan III – 15/Bukti KPPU –
A14 dan vide Bukti Terlapor II dan III –
16/Bukti KPPU – A15; ---------------------Bahkan, Terlapor I/PKG dalam tanggapannya
tanggal 10 Juli 2014 secara tidak langsung
juga

mengancam
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dapat

melaporkan

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi ke kepolisian
dan

mengajukan

kepada

gugatan

Terlapor

II

dan

keperdataan
III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi (Bukti Terlapor II dan III –
33/Bukti KPPU – A16); --------------------------49.10.7.2 Secara terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen
dengan peserta lainnya; ---------------------------Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

sama

sekali

TIDAK

melakukan

perubahan maupun penyesuaian dokumen
tender apapun baik secara terang-terangan
maupun diam-diam dengan peserta tender
lainnya;---------------------------------------------49.10.7.3 Membandingkan

dokumen

tender

sebelum

penyerahan; -----------------------------------------Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

TIDAK

PERNAH

dokumen-dokumen

membandingkan

tender

dengan

pihak

manapun; ------------------------------------------49.10.7.4 Menciptakan persaingan semu; ------------------Tidak ada persaingan semu apapun dalam
proses

Tender

Ammonia-Urea.

Seluruh

peserta tender bersaing secara sehat dan
terbuka. Hal ini telah kami uraikan secara
lengkap

pada

bagian

IV

halaman

26

Kesimpulan ini; -----------------------------------49.10.7.5 Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan; ------------------------------------Tidak

ada

persetujuan

dan/atau

fasilitas

apapun yang diberikan oleh Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi maupun oleh
Terlapor

I/PKG

kepada

pihak

manapun.

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
selalu mengikuti setiap dan seluruh proses
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Tender Ammonia-Urea sesuai ketentuan dan
prosedur tender yang berlaku; -------------------49.10.7.6 Tidak menolak melakukan suatu tindakan
meskipun
mengetahui
dilakukan

mengetahui

atau

bahwa

tindakan

untuk

mengatur

sepatutnya
tersebut

dalam

rangka

memenangkan peserta tender tertentu; --------Tidak ada bentuk pengaturan apapun yang
dilakukan oleh Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi dalam rangka penentuan
pemenang Tender Ammonia-Urea. Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi menjadi
pemenang

Tender

Ammonia-Urea

BUKAN

karena bersekongkol dengan pihak manapun.
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
menjadi
karena

pemenang
memenuhi

Tender
dan

Ammonia-Urea

mengikuti

seluruh

persyaratan dan proses tender. Hal ini telah
kami uraikan secara lengkap pada bagian V
halaman 30 Kesimpulan ini; ---------------------49.10.7.7 Pemberian

kesempatan

eksklusif

oleh

penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung

maupun

tidak

langsung

kepada

pelaku usaha yang mengikuti tender dengan
cara melawan hukum; -----------------------------Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
tidak pernah mendapatkan dan tidak pernah
diberikan
perlakuan

kesempatan
istimewa

eksklusif

apapun

dari

atau
Terlapor

I/PKG sebagai penyelenggara tender. Semua
peserta tender mendapatkan kesempatan dan
perlakuan

yang

berkompetisi/bersaing

sama
secara

untuk
sehat

sejak

dimulainya proses tender hingga penentuan
pemenang dalam Tender Ammonia-Urea; -------
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49.10.8 Ahli Prof. Nindyo Pramono dalam persidangan tanggal 17
Desember 2015 menegaskan bahwa untuk membuktikan
adanya suatu persekongkolan, harus dibuktikan apakah
sejak awal terdapat tindakan-tindakan tidak jujur yang
dilakukan oleh peserta tender (vide Bukti Terlapor II dan
III – 18/Bukti KPPU – B17). Hal ini kami kutip sebagai
berikut: -----------------------------------------------------------No.

23.

Status

Uraian

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I

Apabila dalam pengadaan tender Direksi
melakukan koreksi terhadap tindakan Panitia
tender, bagaimana menurut pendapat Ahli?

Jawaban

24.

Pertanyaan
Kuasa
Hukum
Terlapor I
Jawaban

Sejak awal persekongkolan tersebut harus
dibuktikan unsur tidak jujur atau tidak. Jika
ada potensi kerugian perseroan, maka tindakan
tersebut bukan persekongkolan.
Apakah benar motif atau mens rea dari
tindakan tersebut harus dibuktikan?

Ya, benar

Dalam perkara ini, Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi tidak pernah memiliki niat apalagi
melakukan perbuatan tidak jujur untuk bersekongkol
dengan pihak manapun; ---------------------------------------49.10.9 Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada
persekongkolan apapun yang dilakukan oleh Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi. Dengan demikian
unsur “bersekongkol dengan pihak lain” dalam Pasal 22
UU Persaingan Usaha tidak terbukti; ------------------------Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender Tidak
Terbukti; -----------------------------------------------------------------------49.10.10

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
pernah melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun
dengan Terlapor I/PKG yang bertujuan untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang tender; -------------------
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49.10.11

Tim Investigator menuduh Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi menerima perlakuan istimewa yang
bertujuan untuk mengikutsertakan kembali Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam proses tender
dan kemudian Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi

dimenangkan

dalam

Tender

Ammonia-Urea.

Tuduhan Tim Investigator adalah tuduhan yang salah; --49.10.12

Tidak

ada

perlakuan

istimewa

yang

diterima

oleh

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dari pihak
manapun dan dalam bentuk apapun. Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi diikutsertakan kembali
dalam

proses

Tender

Ammonia-Urea

bukan

karena

pengaturan atau penentuan pemenang tender melainkan
karena diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I/PKG
adalah diskualifikasi yang SALAH dan tidak berdasarkan
hukum; -----------------------------------------------------------49.10.13

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi menjadi
pemenang

Tender

Ammonia-Urea

bukan

karena

persekongkolan. Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan
– Adhi menjadi pemenang tender karena: -------------------49.10.13.1 Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
memenuhi seluruh persyaratan tender dan
melewati seluruh tahapan proses tender; -----49.10.13.2 spesifikasi yang ditawarkan Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Terlapor I/PKG;
dan ------------- --------------------------------------49.10.13.3 harga

penawaran

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi merupakan
harga paling rendah dibandingkan peserta
tender lain. Hal ini telah kami sampaikan
secara lengkap pada bagian V halaman 30
Kesimpulan ini; -------------------------------------49.10.14

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada
pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender yang
dilakukan oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
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Adhi.

Dengan

demikian

unsur

“mengatur

dan/atau

menentukan pemenang tender” dalam Pasal 22 UU
Persaingan Usaha adalah tidak terbukti; -------------------Unsur

Mengakibatkan

Persaingan

Usaha

Tidak

Sehat

Tidak

Terbukti; -----------------------------------------------------------------------49.10.15

Tim Investigator menuduh Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan – Adhi melakukan tindakan melawan hukum
dan/atau

menghambat

tindakan

persaingan

persekongkolan

dengan

usaha

berupa

Terlapor

I/PKG.

Tuduhan Tim Investigator tersebut adalah tuduhan yang
salah;
49.10.16

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak
melakukan

tindakan

melawan

hukum

dan/atau

menghambat persaingan usaha dalam bentuk apapun.
Tidak

ada

persekongkolan

antara

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan Terlapor I/PKG
dalam bentuk apapun. Justru persaingan antara para
peserta tender dalam proses Tender Ammonia-Urea
berlangsung secara sehat; -------------------------------------49.10.17

Tidak

ada

perlakuan

istimewa

yang

diterima

oleh

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi dalam
proses Tender Ammonia-Urea. Protes yang disampaikan
oleh Konsorsium

Wuhuan – Adhi

dan pencabutan

diskualifikasi oleh Terlapor I/PKG bukan bukti adanya
perlakuan istimewa; --------------------------------------------49.10.18

Surat-surat

protes

Terlapor

II

dan

III/Konsorsium

Wuhuan – Adhi bersifat terbuka. Tidak ada niat dari
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi untuk
melakukan protes secara diam-diam atau rahasia. Hal ini
terbukti

berdasarkan

fakta

bahwa

Complain

Letter

tanggal 26 Juni 2014 (surat protes pertama) yang
dikirimkan oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan –
Adhi kepada Terlapor I/PKG ditembuskan kepada KPPU.
Bahkan, Surat Jawaban dari Terlapor I/PKG tanggal 10
Juli 2014 terhadap Surat Keberatan Terlapor II dan
III/Konsorsium Wuhuan – Adhi juga ditembuskan kepada
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KPPU (vide Bukti Terlapor II dan III – 33/Bukti KPPU –
A16);
49.10.19

Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi juga tidak
melanggar

ketentuan

Keputusan

Direksi

dalam
PT

Pengadaan

maupun

Petrokimia

0306/TU.04.02/30/SK/2011
Pelaksanaan

IFB

Surat

Gresik

tentang

Barang/Jasa

No.

Ketentuan
PT

Petrokimia

Gresik (“SK Direksi PKG No. 0306”). Lagipula, SK Direksi
PKG No. 0306 tidak dapat dijadikan dasar bagi KPPU
untuk menuduh bahwa protes keras yang disampaikan
oleh Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
kepada Terlapor I/PKG bertentangan dengan SK Direksi
PKG No. 0306; ---------------------------------------------------49.10.20

Hal

ini

karena

SK

Direksi

PKG

No.

0306

hanya

relevan/berlaku dalam hal pemenang Tender AmmoniaUrea telah ditetapkan. Sedangkan pada faktanya, protes
keras dari Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi
disampaikan kepada Terlapor I/PKG sebelum adanya
penetapan pemenang Tender Ammonia-Urea. Hal ini telah
kami uraikan secara lengkap pada bagian VI halaman 33
Kesimpulan ini; --------------------------------------------------49.10.21

Pencabutan diskualifikasi Terlapor II dan III/Konsorsium
Wuhuan
persaingan

–

Adhi
di

tidak

antara

mengakibatkan

para

peserta

hilangnya

tender.

Setelah

pencabutan diskualifikasi, seluruh peserta tender tetap
memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti dan
bersaing dalam proses Tender Ammonia-Urea. Hal ini
telah kami sampaikan secara lengkap pada bagian IV
halaman 26 Kesimpulan ini; ----------------------------------49.10.22

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak melakukan
tindakan apapun yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat dalam proses Tender Ammonia-Urea ini.
Dengan demikian, unsur “mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat” dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha
tidak terbukti; ----------------------------------------------------
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49.11 Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti, dan
dasar-dasar hukum yang kami uraikan dalam Kesimpulan ini,
Terlapor II dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi memohon kepada
Majelis Komisi Yang Terhormat Perkara No. 08/KPPU-L/2015
untuk memberikan putusan yang menyatakan bahwa Terlapor II
dan III/Konsorsium Wuhuan – Adhi tidak melanggar Pasal 22 UU
Persaingan Usaha; ---------------------------------------------------------50. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan
Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi
Nomor

04/KPPU/Pen/I/2016

tanggal

26

Januari

2016

tentang

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 (vide bukti
A111); --------------------------------------------------------------------------------51. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,
Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 10.1/KPPU/Kep.3/I/2016
tanggal 26 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai
Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor
08/KPPU-L/2016 (vide bukti A112); --------------------------------------------52. Menimbang

bahwa

Majelis

Komisi

telah

menyampaikan

Petikan

Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A115,
A116 dan A117); --------------------------------------------------------------------53. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi,
Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup
untuk mengambil putusan; --------------------------------------------------------
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TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan
masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan
para Saksi, keterangan para 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 tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh
para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2015. Dalam melakukan
penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian,
yaitu: -------------------------------------------------------------------------------------1.

Tentang Para Terlapor; ------------------------------------------------------------

2.

Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------

3.

Tentang Hal Formil; ----------------------------------------------------------------

4.

Tentang Kronologi Tender; --------------------------------------------------------

5.

Tentang Diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi; --------------------------

6.

Tentang Korespondensi Konsorsium Wuhuan-Adhi dengan Terlapor I; ---

7.

Tentang Pencabutan Diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi; -----------

8.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999; ---------------------------------------------------------------------------------

9.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------------11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ---------------------------------------Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;---------1. Tentang Para Terlapor; --------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai
berikut:
1.1

---------------------------------------------------------------------------

Terlapor I, PT Petrokimia Gresik, merupakan perusahaan yang
didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad
Yani, Gresik, Jawa Timur 61119, Indonesia. Terlapor I didirikan
pada

tahun

1960

berdasarkan

Ketetapan

MPRS

Nomor

II/MPRS/1960 dimana Proyek Petrokimia Surabaya ditetapkan
sebagai

proyek

prioritas

dalam

Pola
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Semesta Berencana Tahap I (1961 – 1969). Terlapor I mengalami
perubahan menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan
Pemerintah

Nomor

55

Tahun

1971.

Selanjutnya

Terlapor

I

mengalami perubahan bentuk dari perusahaan umum menjadi
perusahaan perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1975. Pendirian Terlapor I sebagai perseroan terbatas adalah
berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief, S.H., No. 110 tanggal 31 Mei
1975. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 Nomor 98,
Tambahan

Berita

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

722.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk
Sriwijaya, Pemerintah menunjuk PT Pupuk Sriwijaya (yang menjadi
PT Pupuk Indonesia (Persero)) sebagai perusahaan induk (holding
company) untuk perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di
bidang produksi pupuk dan amonia, termasuk salah satunya
Terlapor I. Terlapor I adalah perseroan terbatas yang merupakan
anak

perusahaan

Badan

Usaha

Milik

Negara

(BUMN)

yang

sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk
Indonesia Holding Company (selanjutnya disebut “PIHC”) sebesar
99,9% (sembilan puluh sembilan persen) dan Yayasan Petrokimia
Gresik sebesar 0,1% (nol koma satu persen). Terlapor I bergerak
dalam bidang usaha produksi pupuk seperti Urea, ZA, SP-36, ZK,
NPK, Phonska, NPK Kebomas, Petroganik dan produksi non pupuk
seperti asam sulfat, asam fosfat, amoniak, dry ice, aluminium
fluoride dan cement retarder. Dalam perkara ini, PT Petrokimia
Gresik telah menyelenggarakan Tender Engineering, Procurement,
Construction and Commissioning Work (EPCC) Proyek AmmoniaUrea II. Selama proses persidangan, Terlapor I memberikan kuasa
kepada para Advokat dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah &
Partners yang beralamat di Menara Rajawali lantai 16, Jalan DR.
Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia; (vide bukti T1.1); -------------------
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1.2

Terlapor II, Wuhuan Engineering Co. Ltd merupakan perusahaan
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Rakyat Cina,
beralamat di 1019, Minzu Road, Wuhan, 430223, Republik Rakyat
Cina, dan memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia yang beralamat
di Unit 5E, Bakrie Tower, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Selatan 12960, Indonesia. Terlapor II bergerak dalam bidang
konsultasi, desain, kontrak engineering, manajemen proyek untuk
pabrik kimia, petrokimia dan obat. Kegiatan usaha Terlapor II di
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dilakukan
berdasarkan Ijin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
Nomor:

IK.01.01.06/EC/KTR/2011

yang

diterbitkan

oleh

Kementrian Pekerjaan Umum tertanggal 28 Desember 2011 untuk
jenis usaha kontraktor. Dalam tender perkara a quo, Terlapor II
dan Terlapor III membentuk konsorsium (selanjutnya disebut
“Konsorsium Wuhuan-Adhi”) yang dibentuk pada tanggal 26
Februari 2014 berdasarkan Consortium Agreement Nomor A7/411/001/03-2013 dan Akta Nomor 25 tanggal 29 Maret 2014
yang dibuat oleh Notaris Siti Holilah Jayadi, S.H., M.Kn. di
Jakarta. Dalam Konsorsium Wuhuan-Adhi, Terlapor II bertindak
sebagai Ketua Konsorsium dengan memiliki kontribusi sebesar
75% (tujuh puluh lima persen). Dalam proses persidangan,
Terlapor II memberikan kuasa kepada para Advokat dari Kantor
Hukum Ignatius Andy Law Offices, yang beralamat di Equity
Tower, Lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jendral
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia; ----------1.3

Terlapor III, PT Adhi Karya (Persero), Tbk merupakan perusahaan
yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Pasar
Minggu Kilometer 18, Jakarta Selatan 12510, Indonesia. Terlapor
III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte
Notaris Nomor 1 tanggal 1 Juni 1974 yang dibuat oleh Notaris
Kartini Mulyadi, S.H. di Jakarta yang telah diubah dengan Akta
Notaris Nomor 2 tanggal 3 Desember 1974 yang dibuat oleh Notaris
Kartini Mulyadi, SH di Jakarta serta telah memperoleh pengesahan
dari

Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesia

dengan

Surat

Keputusan Nomor Y.A.5/5/13 tanggal 17 Januari 1975 dan
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diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85
tanggal 24 Oktober 1975, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 600. Ruang lingkup bidang usaha Terlapor III
meliputi (1) Konstruksi; (2) Konsultasi manajemen dan rekayasa
industri

(Engineering

Procurement

and

Construction);

(3)

Perdagangan umum, jasa pengadaan barang, industri pabrikasi,
jasa dalam bidang teknologi informasi, real estate dan agro
industri. Dalam tender perkara a quo, Terlapor II dan Terlapor III
membentuk Konsorsium Wuhuan-Adhi yang dibentuk pada tanggal
26 Februari 2014 berdasarkan Consortium Agreement Nomor A7/411/001/03-2013 dan Akta Nomor 25 tanggal 29 Maret 2014
yang dibuat oleh Notaris Siti Holilah Jayadi, S.H., M.Kn. di
Jakarta. Dalam Konsorsium Wuhuan-Adhi, Terlapor III bertindak
sebagai Anggota Konsorsium dengan kontribusi sebesar 25% (dua
puluh lima persen). Dalam proses persidangan, Terlapor III
memberikan kuasa kepada para Advokat dari Kantor Hukum
Ignatius Andy Law Offices, yang beralamat di Equity Tower, Lantai
11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jendral Sudirman Kavling
52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia; ------------------------------2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------2.1

Bahwa objek perkara adalah Tender Engineering, Procurement,
Construction and Commissioning Work Proyek Ammonia-Urea II di PT
Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut “Tender EPCC”); ---------------

2.2

Bahwa nilai tender dalam perkra a quo adalah sebesar USD
473.321.805 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua
puluh satu ribu delapan ratus lima United States Dollar) dan Rp
601.401.850.681 (enam ratus satu miliar empat ratus satu juta
delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh satu
Rupiah) atau secara total setara dengan USD 523.230.672 (lima
ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus
tujuh puluh dua United States Dollar) dengan nilai kurs

USD 1

= Rp. 12.050 (satu United States Dollar sama dengan dua belas ribu
lima puluh Rupiah); ----------------------------------------------------------2.3

Bahwa tender tersebut dilakukan melalui mekanisme pelelangan
terbuka dengan pembiayaan dari pinjaman dana dari pihak ketiga
yang tidak dijamin oleh Pemerintah; --------------------------------------halaman 313 dari 349
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2.4

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat“. Dalam
perkara ini,

Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diduga

bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
tender Engineering, Procurement, Construction and Commissioning
Work Proyek Ammonia-Urea II di PT Petrokimia Gresik yang
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ------------3. Tentang Hal Formil;----------------------------------------------------------------------3.1 Terkait Peraturan pengadaan barang/jasa dalam Tender EPCC; -------3.1.1 Bahwa dalam Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran, Terlapor I menyatakan tidak tunduk pada:--------3.1.1.1 Peraturan tentang pengadaan Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya; dan ------------------------------------------3.1.1.2 Peraturan pengadaan di lingkungan Badan Usaha
Milik Negara atau BUMN yang diatur secara khusus
dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008
tentang

Pedoman

Umum

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang dan Jasa BUMN; -----------------------------------3.1.2 Bahwa dalam Tender EPCC, Terlapor I menyatakan merujuk
pada: ---------------------------------------------------------------------3.1.2.1 Peraturan

terkait

pengadaan

barang/jasa

di

lingkungan Grup PIHC yang diatur dalam Surat
Edaran Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nomor
SE-05/VII/2012

tentang

Pedoman

Tata

Kelola

Hubungan Induk dan Anak Perusahaan (Subsidiary
Governance); --------------------------------------------------3.1.2.2 Peraturan
Keputusan

internal
Direksi

perusahaan
PT

Petrokimia

0306/TU.04.02/30/SK/2011
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Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Petrokimia
Gresik; ---------------------------------------------------------3.1.2.3 Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor
PD-02-0002 tanggal 15 Oktober 2011 (selanjutnya
disebut “Petunjuk Pengadaan No. PD-02-0002”) yang
berfungsi sebagai ketentuan teknis terhadap SKEP Dir
PKG No. 0306/2011; dan ----------------------------------3.1.2.4 Pedoman utama dalam pelaksanaan Tender EPCC
yaitu Invitation For Bid for Engineering, Procurement,
Construction, and Commisioning Work of Ammonia-Urea
II Project, November 2013 (selanjutnya disebut “IFB”).;3.1.3 Bahwa berdasarkan uraian tentang Terlapor I sebagaimana
dimaksud pada butir 1.1, Majelis Komisi menilai Terlapor I
adalah perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan
BUMN. Dengan demikian, dalam pengadaan barang dan jasa,
Terlapor I tunduk pada ketentuan internal perusahaan dan
peraturan pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHC selaku
induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2; ---3.2 Terkait Pelaksanaan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) dan
Pemeriksaan Saksi; ------------------------------------------------------------3.2.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan tidak
mendapat akses terhadap Berita Acara Penyelidikan pada saat
Inzage sehingga merugikan kepentingan hukum Terlapor I
untuk mendapatkan bahan yang cukup dan berimbang untuk
menyusun pembelaan; -------------------------------------------------3.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai alat-alat bukti yang diajukan
baik oleh Investigator maupun Terlapor berdasarkan ketentuan
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tahap
Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya; --------------------3.2.3 Bahwa menurut Majelis Komisi, alat bukti berupa keterangan
Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terlapor yang telah
diperiksa pada saat penyelidikan dan dituangkan dalam Berita
Acara Penyelidikan, harus diperiksa dan diuji kembali pada
saat Sidang Majelis Komisi untuk kemudian dituangkan dalam
Berita

Acara

Sidang

Majelis

Komisi

Pemeriksaan

Saksi,

Pemeriksaan Ahli dan Pemeriksaan Terlapor; ---------------------halaman 315 dari 349
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3.2.4 Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan baik kepada
Investigator

maupun

para

Terlapor

untuk

bersama-sama

menguji alat-alat bukti yang diajukan dalam Sidang Majelis
Komisi yaitu dengan memberikan hak bertanya baik kepada
Investigator

maupun

Pemeriksaan

Saksi,

masing-masing

Pemeriksaan

Ahli

Terlapor
dan

dalam

Pemeriksaan

Terlapor. Pada saat Inzage, masing-masing Terlapor juga telah
diberikan

kesempatan

seluas-luasnya

untuk

mengakses

seluruh alat bukti termasuk seluruh Berita Acara Sidang
Majelis Komisi. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai para
Terlapor telah mendapatkan hak yang cukup dan telah
terpenuhi

kepentingan

hukumnya

untuk

melakukan

pembelaan; --------------------------------------------------------------3.2.5 Bahwa terkait Pemeriksaan Saksi, Terlapor I menemukan
adanya saksi yang yang diambil sumpah dan diperiksa secara
bersamaan. Hal ini dapat dilihat pada pemeriksaan tanggal 20
Oktober 2015 terhadap Ir. Qomaruzzaman (Direktur Usaha
Industri PT Rekayasa Industri) dan I Wayan Wijana (Proposal
Manager PT Rekayasa Industri). Dalam pemeriksaan tersebut,
keduanya disumpah dan diperiksa secara bersamaan serta
keterangan mereka dicatat dalam satu BAP yang sama;---------3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai entitas hukum yang diperiksa
sebagai Saksi pada pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2015
adalah Saksi yang merupakan pelaku usaha yaitu PT Rekayasa
Industri

yang

dalam

pemeriksaan

dihadiri

oleh

Ir.

Qomaruzzaman (Direktur Usaha Industri PT Rekayasa Industri)
dan I Wayan Wijana (Proposal Manager PT Rekayasa Industri).
Keduanya masing-masing diambil sumpah sebagai Saksi dan
diperiksa secara bersamaan untuk memberikan keterangan
terkait keterlibatan PT Rekayasa Industri dalam Tender EPCC; 3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Saksi tersebut
adalah sah dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Saksi; -------------------------------------------3.3 Terkait Pemeriksaan Terhadap Ahli dari LKPP; ----------------------------3.3.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menemukan adanya
pembatalan pemeriksaan tanpa melalui pemberitahuan secara
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resmi dalam persidangan ataupun melalui surat resmi. Dalam
persidangan

tanggal

memutuskan

13

akan

Januari

memeriksa

2016,

Majelis

pejabat

Komisi

LKPP

yang

menandatangani surat dari LKPP dengan status sebagai Ahli,
yaitu Bapak Emin Adhi Muhaemin selaku Direktur Bidang
Hukum dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II yang menjabat
pada saat dibuatnya surat dari LKPP tanggal 11 Desember
2014 serta Bapak Ir. Fadli Arif selaku Direktur Advokasi dan
Penyelesaian Sanggah Wilayah II yang menjabat pada saat
dibuatnya

surat

dari

LKPP

tanggal

5

Februari

2015.

Pemeriksaan pejabat LKPP sebagaimana dimaksud di atas
direncanakan pada tanggal 15 Januari 2016 namun tidak jadi
dilaksanakan. Menurut Terlapor I, tidak jadi dilaksanakannya
pemeriksaan tersebut sangat disayangkan karena keterangan
dari

Direktur

LKPP

sangat

dibutuhkan

untuk

menggali

kebenaran materil atas perkara ini, khususnya mengenai dasar
pemikiran dari LKPP dalam memberikan pendapat terkait
permasalahan Tender EPCC; -----------------------------------------3.3.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan ketidakpatutan pemanggilan
terhadap Direktur LKPP sebagaimana dimaksud pada butir
3.3.1 dan keterbatasan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan
yang akan segera berakhir, Majelis Komisi memutuskan tidak
melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur
LKPP tersebut. Majelis Komisi menilai alat-alat bukti yang telah
diperiksa selama proses Sidang Majelis Komisi sudah cukup
untuk mengungkap kebenaran materil perkara ini; --------------4. Tentang Kronologi Tender; ------------------------------------------------------------4.1 Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Investigator dan
Terlapor, Majelis Komisi menyimpulkan kronologi Tender EPCC
adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------Tanggal

Kegiatan

Keterangan

14

Pengumuman Tender

Jakarta Post, Indopos, Bisnis

Februari

tahap Pra Kualifikasi

Indonesia, website Terlapor I

Pra Kualifikasi

Calon peserta tender

2013
18-19
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Tanggal

Kegiatan

Keterangan

Februari

menyampaikan Expression of

2013

Interest (EOI)

20

Batas waktu penyampaian

Terdapat 9 perusahaan asing

Februari

EOI

dan 8 perusahaan lokal

22

Perubahan Panitia

Ketua:

Februari

Tender/Tim Persiapan

Ir. Satriyo Nugroho, M.T.

2013

Proyek Amoniak–Urea II

(GM Pengembangan)

6 Maret

Batas waktu penyampaian

2013

dokumen Pra Kualifikasi

5 April

Batas waktu perpanjangan

2013

pemasukan dokumen Pra

2013

Kualifikasi
17 April

PT Petrokimia Gresik

Terdapat 7 konsorsium yang

2013

menerima proposal Pra

memasukkan proposal

Kualifikasi
Oktober

Evaluasi Tahap Pra

Hasil evaluasi: 4 konsorsium

2013

Kualifikasi

memenuhi syarat
prakualifikasi, yaitu (1) PT
Rekayasa Industri - Toyo Eng.
Corp (TEC), (2) Saipem - PT
Triparta Engineering&
Construction, (3) Tecnimont PT Krakatau Engineering, dan
(4) Wuhuan Engineering - PT
Adhi Karya)

8

Pengambilan Invitation For

November Bid (IFB)

IFB diambil oleh keempat
konsorsium

2013
21–22

Pre bid meeting (aanwijzing

Kapasitas amonia sebesar

November and site visit)

dapat direvisi yaitu antara

2013

2.500 MTPD; 2.200 MTPD
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Tanggal

Kegiatan

Keterangan
atau 2.000 MTPD

22

Perubahan Panitia

Ketua: Ir. F. Purwanto, M.M.

Januari

Tender/Tim Persiapan

(GM Pengembangan)

2014

Proyek Amoniak–Urea II

1 April

Pemasukan Dokumen

Terdapat 3 konsorsium

2014

Proposal Administrasi dan

memasukkan proposal. Yang

Teknis

tidak memasukkan proposal
adalah Konsorsium Saipem PT Triparta Engineering &
Construction.

1 April

Evaluasi & Klarifikasi oleh

2014 - 25

Tim atas Proposal

April

Administrasi dan Teknis

2014
28 April

Face to Face Clarification

2014 - 16

Rincian pada kolom-kolom
berikut di bawah ini

Mei 2014
28 – 30

(1) Face to Face

April, 2

Clarification dengan

Mei dan 5

Wuhuan Engineering -

Mei 2014

PT Adhi Karya

2 Mei

Perubahan Panitia Tender

Ketua: Ir. Ashari, MT

2014

/ Tim Persiapan Proyek

(GM Pabrik I)

Amoniak – Urea II
5, 6, 7-9
Mei 2014

(2) Face to Face
Clarification dengan PT
Rekayasa Industri Toyo Eng. Corp (TEC)

12, 13-16
Mei 2014

(3) Face to Face
Clarification dengan
Tecnimont - PT
Krakatau Engineering
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Tanggal
23 Mei

Kegiatan
Final Requirement

Keterangan
Diparaf Terlapor I dan tiap
bidder, dan digunakan

2014

sebagai dasar proposal harga
6 Juni

Penilaian Administrasi dan

Ketiga bidder yang telah

2014

Teknis

menandatangani Berita Acara
Klarifikasi Administrasi dan
Teknis, serta final requirement
dinilai untuk dinyatakan lolos
administrasi atau tidak lolos

26 Juni

Pembukaan Dokumen

Hasil:

2014

Proposal Komersial

PT Rekayasa Industri - Toyo
Eng. Corp (TEC), dan
Tecnimont - PT Krakatau
Engineering dinilai COMPLY.
Sedangkan Wuhuan
Engineering - PT Adhi Karya
dinilai NOT COMPLY karena
tidak mencantumkan nilai
withholding tax dan
persentase benefits to
Indonesia kurang dari 35%.

26 Juni

Pemberitahuan

2014

Diskualifikasi kepada
Wuhuan Engineering - PT
Adhi Karya

26 Juni

Complain Letter

2014

Konsorsium Wuhuan –
Adhi kepada PT Petrokimia
Gresik

2 Juli

Surat Peringatan Pertama

Surat Ignatius Andy Law

2014

dari Konsorsium Wuhuan

Offices Nomor: Ref 028SPS14

– Adhi kepada PT

02/VII

Petrokimia Gresik
8 Juli

Surat Peringatan Kedua
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Tanggal
2014

Kegiatan

Keterangan

dari Konsorsium Wuhuan

Offices Nomor: Ref 132SPS14

– Adhi kepada PT

02/VII

Petrokimia Gresik
10 Juli

Jawaban PT Petrokimia

Surat PT Petrokimia Gresik

2014

Gresik atas Keberatan

Nomor:

Konsorsium Wuhuan –

3592/TU.04.06/13/DR/2014

Adhi
16 Juli

Tanggapan Konsorsium

Surat Ignatius Andy Law

2014

Wuhuan – Adhi Jawaban

Offices Nomor: Ref 032SPS14

PT Petrokimia Gresik

02/VII

2 Juli –16 Evaluasi oleh Panitia
Juli 2014

termasuk pertimbangan
keberatan/ klarifikasi dari
Konsorsium Wuhuan –
Adhi

13 – 18

Permintaan masukan atau

Agustus

pendapat dari lembaga

2014

independen (LKPP dan
KPPU) sebagai bahan
pertimbangan Direksi

14

Hasil konsultasi dengan

Pada pokoknya menekankan

Agustus

LKPP

bahwa alasan-alasan yang
bersifat administratif atau

2014

dapat diklarifikasi oleh
Panitia Tender sepatutnya
tidak menjadi alasan untuk
mendiskualifikasi peserta
tender.
21

Rapat

Koordinasi

Oktober

Direksi

2014

Gresik yang pada intinya Gresik tanggal 21 Oktober

PT

membahas

Petrokimia Rutin Direksi PT Petrokimia
penyampaian 2014

perkembangan
tender

Rutin Risalah Rapat Koordinasi

Proyek

proses
Amoniak
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Tanggal

Kegiatan
Urea

II

Keterangan

oleh

Direktur

Teknik dan Pengembangan
dan

tanggapan

Direktur

dari

Utama

yang

menyepakati

untuk

meneruskan

opsi

mencabut

diskualifikasi

dengan

segala

konsekuensinya.
Selanjutnya

Direktur

Teknik dan Pengembangan
diminta

untuk

memberikan perintah dan
kewenangan kepada Tim
Persiapan Proyek Amurea
II

untuk

diskualifikasi

mencabut
terhadap

Konsorsium Wuhuan-Adhi.
4

Memo dari Direktur Teknik

November dan Pengembangan PT
2014

Petrokimia Gresik ke Ketua
Tim Persiapan Proyek
Amoniak-Urea II untuk
mencabut diskualifikasi
Konsorsium Wuhuan-Adhi

4

Pencabutan Keputusan

November Diskualifikasi terhadap
2014

Konsorsium Wuhuan -

Surat PT Petrokimia Gresik
Nomor:
6091/LI.02.02/28/DR/2014

Adhi
4

PT Petrokimia Gresik

November mengirimkan undangan
2014

melalui faksimili kepada
Konsorsium Wuhuan-Adhi
Karya, Konsorsium PT
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Dokumen Fax Transmittal
Ref:
6092/LI.02.01/28/DR/2014

SALINAN
Tanggal

Kegiatan

Keterangan

Rekayasa Industri – Toyo
Engineering Corporation,
Konsorsium Tecnimont –
Krakatau Engineering agar
berpartisipasi dalam acara
pembukaan Proposal
Komersial Konsorsium
Wuhuan – Adhi Karya
10

Pembukaan Dokumen

Dokumen Commercial

November Proposal Komersial
2014

Proposal Opening Official

Wuhuan - Adhi

Report Nomor:
417/LI.02.01/28/BA/2014

10

Proposal Clarification Official Report No:

Klarifikasi

November Komersial
2014

terhadap 418/LI.02.01/28/BA/2014

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi
12

Proposal Clarification Official Report

Klarifikasi

November Komersial

terhadap 429/LI.02.01/28/BA/2014)

2014

Konsorsium Rekind-TEC

13

PT

Petrokimia

November mengundang
2014

Wuhuan

–

Konsorsium

Gresik Dokumen Fax Transmittal

Konsorsium Nomor:
Adhi

dan 322/LI.02.01/28/Fax/2014

Rekayasa

–

TEC untuk berpartisipasi
pada

tahap

negosiasi

harga
20

Rekayasa

–

November menyatakan
2014

tidak

menghadiri
negosiasi

harga

mendapatkan

karena
belum

penjelasan

memadai

dengan

akan TEC Nomor: 467/3000tahap LT/11/2014

pihaknya
yang

TEC Surat Konsorsium Rekayasa –

terkait

pencabutan
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Tanggal

Kegiatan
diskualifikasi

Keterangan
terhadap

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi
21

Negosiasi

Harga Berita Acara Negosiasi Nomor:

November Penawaran

453/LI.02.01/28/BA/2014

2014
21

PT

Petrokimia

November mengundang
2014

Gresik Dokumen Fax Transmittal

Konsorsium Nomor:

Wuhuan – Adhi Karya dan 330/LI.02.01/28/Fax/2014
Konsorsium

Rekayasa

–

TEC untuk berpartisipasi
pada

tahap

negosiasi

harga kedua
25

Negosiasi

Harga Berita Acara Negosiasi Nomor:

November Penawaran
2014

Konsorsium

Kedua. 459/LI.02.01/28/BA/2014
Rekayasa

–

TEC tetap tidak hadir. PT
Petrokimia

Gresik

menetapkan bahwa harga
penawarannya

dianggap

tetap sama dengan Berita
Acara Pembukaan Proposal
Komersial

Nomor:

417/LI.02.01/28/BA/2014
tanggal 10 November 2014.
1

Pengumuman Pemenang

Desember Tender EPCC: Konsorsium
2014

Wuhuan-Adhi sebagai

Surat PT Petrokimia Gresik
Nomor: 66936695/LI.02.01/01/DR/2014

Pemenang Tender Proyek
Ammonia – Urea II
4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai proses Tender EPCC yang dimulai dari
Pengumuman Tender pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan
Penilaian Administrasi dan Teknis pada tanggal 6 Juni 2014 telah
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sesuai dengan peraturan internal yang digunakan oleh Terlapor I
untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada butir 3.1.2 di atas; -----------------------------------------4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai proses tender yang menjadi isu
persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a quo dimulai sejak
Pembukaan Dokumen Proposal Komersial pada tanggal 26 Juni 2014
sampai dengan Pengumuman Pemenang pada tanggal 1 Desember
2014;------------------------------------------------------------------------------5. Tentang Diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi;---------------------------5.1 Bahwa berdasarkan Commercial Proposal Opening Official Report
Nomor: 244/LI.02.02/28/BA/2014, hasil Pembukaan Dokumen
Proposal Komersial pada tanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai
berikut: -------------------------------------------------------------------------Konsorsium

Harga

1. PT Rekayasa Industri - Toyo
Eng. Corp (TEC)

US

Keterangan

401.952.263

COMPLY

D
IDR

1.634.435.14
5.676

Equivalent

US

537.590.034

D
2. Tecnimont - PT Krakatau
Engineering

US

541.103.402

COMPLY

D
IDR

1.446.294.61
4.778

Equivalent

US

661.127.851

D
3. Wuhuan Engineering - PT Adhi

-- NOT COMPLY,

Karya

karena:
-- -

tidak

--

mencantumka
n

nilai

withholding tax
-
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benefits

to

Indonesia
kurang

dari

35%
5.2 Bahwa Konsorsium Wuhuan-Adhi didiskualifikasi oleh Panitia
Tender pada tahap Pembukaan Dokumen Proposal Komersial
dengan alasan: ----------------------------------------------------------------5.2.1 Tidak mencantumkan nilai dalam kolom withholding tax
sebagaimana diatur dalam Section 3 IFB terkait Requirement
for Commercial Proposal dan formulir Summary of Breakdown
of Bid Price sebagaimana dimaksud pada Attachment 3A-3
Dokumen IFB; ---------------------------------------------------------5.2.2 Persentase Benefit to Indonesia hanya 28% (dua puluh
delapan persen), sehingga kurang dari 35% (tiga puluh lima
persen) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan IFB poin
2.14 tentang Benefits to Indonesia dan Attachment 2J Dokumen
IFB; --------------------------------------------------------------------------5.3 Bahwa ketentuan Section 3 IFB terkait Requirement for Commercial
Proposal Point 3.1.1 Schedule of Bid Price, page 3-2) dapat dikutip
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------“Bidder shall submit the Schedule of Bid Price in the format as
outlined in the following Attachments of this IFB Documents: -------------Attachment 3A-1: Proposal Form of All-inclusive Non-Escalating Fixed
Lump Sum Price for Bid Proposal --------------------------------Attachment 3A-2: Summary of Bid Price --------------------------------------------Attachment 3A-3: Summary of Breakdown of Bid Price ----------------------Attachment 3A-4: Breakdown of Bid Price Engineering -----------------------Attachment 3A-5: Breakdown of Bid Price Procurement ----------------------Attachment 3A-6: Breakdown of Bid Price Construction ----------------------Bidder shall quote one Proposal as a price for the Bid Proposal as
described in this Section of the IFB Document. For avoidance of doubt,
only first submission of price quotation proposal completed with
Schedule of Bid Price will be treated as Bidder’s Bidding Price. ----------According to Indonesia Taxation Regulation, the quotation price shall
include withholding tax but excluded 10% VAT of EPC. The
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withholding tax will be deducted by Owner upon payment to the
Bidder and it will be submitted to Indonesian Government. ----------------Bidder shall thoroughly review and consider the witholdingtax
imposed on Bidder in compliance with prevailing Indonesian Tax
Regulation as mention in Section 1.43.” ---------------------------------------------5.4 Bahwa Section 1.43. IFB yang mengatur mengenai Full Compliance
with Indonesian Regulation dapat dikutip sebagai berikut: ------------“It is definitely mandatory for bidder to fully understand, abide and
comply with all Indonesian Regulation in executing this Project
particularly included but limited to Law (UU) No. 36/2008 concerning
Income Tax; Government Regulation (PP) No. 51/2008 concerning
Income Tax

On

Income From Construction Services

Business;

Government Regulation (PP) No.28/2000 concerning Business and
Role of Construction Services Society; Government Regulation (PP) No.
4/2010 concerning amendment of Government Regulation (PP) No.
28/2000 and other regulations.” -------------------------------------------------------5.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam IFB sebagaimana dikutip pada
butir 5.3 maupun menurut peraturan terkait Pajak Penghasilan
untuk bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada
butir 5.4 di atas, Majelis Komisi menilai bahwa harga penawaran
peserta tender selaku penyedia jasa konstruksi harus sudah
termasuk withholding tax atau Pajak Penghasilan (PPh), tapi tidak
termasuk 10% (sepuluh persen) value added tax (VAT) atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya pada saat pembayaran kepada
pemenang tender, Terlapor I selaku pengguna jasa yang akan
melakukan

pemotongan

withholding

tax

tersebut

dari

nilai

pembayaran pekerjaan dan menyetorkannya ke negara; --------------5.6 Bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan Benefit to Indonesia,
berdasarkan SKEP Dir PKG No. 0306/2011, pengadaan barang
dan/atau jasa yang dilakukan oleh Terlapor I harus mengutamakan
komponen dalam negeri. Pasal 2 dan 3 SKEP Dir PKG No.
0306/2011 tersebut dapat dikutip sebagai berikut: -------------------“

(2)

Pelaksanaan

penggunaan

produksi

pengadaan
dalam

barang/jasa

negeri,

rancang

mengutamakan
bangun

dan

perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha
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kecil,

sepanjang

kualitas,

harga,

dan

tujuannya

dapat

dipertanggungjawabkan. ------------------------------------------------------------------(3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memberikan preferensi
penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan
ketentutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ---------------5.7 Bahwa ketentuan IFB poin 2.14 tentang Benefits to Indonesia dapat
dikutip sebagai berikut: ----------------------------------------------------------“As far as practicable, Bidder shall maximize the utilization of
Indonesian resources, services and material. Bidder shall indicate the
extent of the utilization by completing the forms in 02J. ----------------------Bidder shall describe in detail how Bidder intends to comply with the
above requirements for Indonesian local portion and the methods of
achieving these minimum requirements. The value of each engineering,
procurement and construction portion of the Work to be performed by
Indonesian owned companies shall be clearly identified to be not less
than 35% (thirty five percent). ------------------------------------------------------------All goods and services required for the Work that are not available in
Indonesia shall be procured from Indonesian vendors

and/or

Indonesian incorporated companies/agents. Subcontracting of any
portion of the Work shall not relieve the Contractor from any of his
contractual obligations as stipulated in the Contract.” ------------------------5.8 Bahwa menurut Majelis Komisi, Benefits to Indonesia atau Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan nilai isian dalam
persentase

dari

komponen

dalam

negeri

termasuk

biaya

pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga
barang maupun jasa. TKDN digunakan salah satunya untuk proyek
EPC (Engineering, Procurement and Construction) agar proyek-proyek
yang akan dilaksanakan lebih banyak menggunakan barang dan
jasa dari dalam negeri mengingat

banyaknya mesin dan alat-alat

yang bahan bakunya masih berasal dari luar negeri; ------------------5.9 Bahwa menurut Terlapor II dan Terlapor III, Konsorsium Wuhuan –
Adhi telah berkomitmen dan telah memberikan pernyataannya
dalam dokumen Benefit of Indonesia (TKDN) akan patuh kepada
angka persentase Benefit of Indonesia (TKDN) pada saat pelaksanaan
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kontrak yaitu sebesar minimal 35% (tiga puluh lima persen) sesuai
dengan persyaratan tender; -------------------------------------------------5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait ketentuan Benefits to Indonesia
atau

Tingkat

Komponen

Dalam

Negeri

(TKDN)

sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan IFB poin 2.14 tentang Benefits to Indonesia
diuraikan pada butir 5.7 adalah tidak boleh kurang dari 35% (tiga
puluh lima persen) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam
Attachment

2J

persidangan,

Dokumen

Majelis

Komisi

IFB.

Namun

menilai

berdasarkan

bahwa

ketentuan

fakta
TKDN

tersebut tidak bersifat mandatory; -----------------------------------------6. Tentang Korespondensi Konsorsium Wuhuan-Adhi dengan Terlapor I;
6.1

Bahwa menurut Investigator, telah terjadi korespondensi yang
dilakukan secara diam-diam antara Konsorsium Wuhuan-Adhi
dengan Terlapor I yang tidak diketahui oleh peserta tender lainnya
yaitu

Konsorsium

PT

Rekayasa

Indonesia-Toyo

Engineering

Corporation dan Konsorsium Tecnimont – Krakatau Engineering;
6.2

Bahwa korespondensi dimaksud dilakukan dalam kurun waktu
kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sejak 26 Juni 2014 sampai
dengan 4 November 2014 sebagaimana ditampilkan dalam tabel
berikut: --------------------------------------------------------------------------

Tanggal

Perihal

Pihak yang Terkait

Keterangan

Wuhuan Engineering-PT

Tidak ditembuskan

Adhi Karya

kepada

peserta

Konsorsium

tender

lainnya

Wuhuan-

(tidak

Adhi

transparansi)

26 Juni

Complain

2014

Letter

2 Juli

Surat

2014

•

ada

Ignatius Andy Law Office

Surat

ditujukan

Peringatan

(Konsorsium Wuhuan –

kepada

Dirut

Pertama

Adhi)

Petrokimia

Surat Iqnatius Andy Law

dan

Offices Nomor: Ref

pada Ketua Panitia

028SPS14 02/VII

dan Klien.

•

•

antara
“Panitia
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ditembuskan

Substansi

secara

PT

surat
lain

:

tender
sewenang-

SALINAN
wenang dan tidak
lazim

padahal

padahal klien kami
merupakan
penawar

tender

dengan

potensi

harga

yang

terendah”

dan

“Agar panitia tender
segera

menarik

kembali

atau

mencabut
keputusannya”
Tidak ditembuskan
kepada

peserta

tender

lainnya

(tidak

ada

transparansi)
8 Juli

Surat

Ignatius Andy Law Office

Surat

2014

Peringatan

(Konsorsium Wuhuan –

kepada

Ketua

Kedua

Adhi)

Panitia

dan

Surat Iqnatius Andy Law

ditembuskan

Offices Nomor: Ref

Dir. Produksi, Dirut

132SPS14 02/VII

PT

•

•

ditujukan

pada

Petrokimia

Gresik, Tim Panitia
Tender dan Klien.
Substansi

surat

antara

:

lain

penarikan
atau

(i)

kembali

pencabutan

keputusan
tender

panitia
(ii)

pelaksanaan

lebih

lanjut proses tender
PT
Gresik
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waktu

hingga

tanggal

11

Juli

2014 pukul 16.00
WIB

untuk

memberikan
konfirmasi

guna

memenuhi
permintaan
Konsorsium
Wuhuan – Adhi dan
apabila

tidak

dilakukan

maka

akan

dilakukan

tindakan hukum.
Tidak ditembuskan
kepada

peserta

tender

lainnya

(tidak

ada

transparansi)
10 Juli

Jawaban

2014

terhadap
Surat
Keberatan

•
•

Dir. Tekbang

Substansi

surat

PT Petro Kimia Gresik

antara

Surat PT Petrokimia

Rangkaian

Gresik Nomor:

peraturan

3592/TU.04.06/13/DR/2

pelaksanaan

014

pengadaan barang/

lain

jasa,

:

termasuk

pengadan AmoniaUrea II, telah diatur
dalam Inviation For
Bid

(FIB),

yang

merupakan
peraturan

yang

wajib dipatuhi oleh
peserta

tender.

Konsorsium
Wuhuan
halaman 331 dari 349

–

Adhi

SALINAN
tidak

mengisi
withholding

kolom
tax

dan

tidak

memenuhi
Benefit

persentase
to

Indonesia

sebesar

35%

sehingga

kami

nyatakan

Saudara

tidak

memenuhi

ketentuan

IFB.

Kami

(Panitia)

sampaikan
kami

bahwa

tidak

dapat

mempertimbangkan
keberatan

yang

saudara
(Konsorsium
Wuhuan

–

Adhi)

ajukan.
Tidak ditembuskan
kepada

peserta

tender

lainnya

(tidak

ada

transparansi)
16 Juli

Tanggapan

Ignatius Andy Law Office

Surat

2014

Atas Surat

(Konsorsium Wuhuan –

kepada

PT

Adhi)

Petrokimia

Surat Ignatius Andy Law

U.p.

Dirut

dan

Offices Nomor: Ref

ditembuskan

pada

032SPS14 02/VII

Dir. Tekbang, Ketua

Petrokimia
Gresik

•

•

ditujukan
PT

Panitia,

Gresik

Panitia

Tender dan Klien.
Substansi

surat

antara lain : harga
yang
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Konsorsium
Wuhuan

–

sudah

Adhi

termasuk

withholding

tax

seperti

yang

dipersyaratkan
dalam

IFB,

Konsorsium
Wuhuan

–

Adhi

telah berkomitmen
dan

memberikan

pernyataan

dalam
benefits

dokumen

to Indonesia (TKDN)
untuk
melaksanakan dan
patuh

kepada

angka

persentase

yang

tercantum

sesuai

dengan

persyaratan
tersebut.
Sesungguhnya
harga

Klien

berpotensi
harga

kami

sebagai
terendah.

Meminta

PT

Petrokimia

Gresik

(i) menarik kembali
atau

mencabut

keputusan

panitia

tender

(ii)

melaksanakan
lebih lanjut proses
tender.
Selain
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itu,

dalam

SALINAN
suratnya

juga

Ignatius Andy Law
Office mengundang
PT

Petrokimia

Gresik untuk rapat
di Kantor pada hari
Rabu,
Juli

tanggal
2014

23

pukul

11.00 WIB.
Tidak ditembuskan
kepada

peserta

tender

lainnya

(tidak

ada

transparansi)
4

Pencabutan

•

Ketua Panitia Tender

Surat ditujukan

November Diskualifikasi

kepada Presdir

2014

Wuhuan
Engineering Co.,
Dirut PT Adhi
Karya (Persero) Tbk
, dan ditembuskan
pada Direksi
Petrokimia Gresik,
Konsorsium PT
Rekayasa IndustriToyo Engineering,
Konsorsium
TecnimontKrakatau
Engineering.
Substansi surat
antara lain:
Berdasarkan
evaluasi lebih
lanjut mencabut
Keputusan
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Diskualifikasi
terhadap
Konsorsium
Wuhuan-Adhi
Karya dan
Konsorsium
Wuhuan-Adhi
Karya tetap dapat
berpartisipasi pada
tahap klarifikasi
dan negosiasi
Proposal Komersial.
6.3

Bahwa menurut Investigator, korespondensi melalui surat-surat
tanggal 26 Juni 2014, 2 Juli 2014, 8 Juli 2014, 10 Juli 2014 dan 16
Juli 2014 sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 di atas tidak
ditembuskan kepada peserta tender lainnya yaitu Konsorsium PT
Rekayasa Indonesia-Toyo Engineering Corporation dan Konsorsium
Tecnimont – Krakatau Engineering. Korespondensi tersebut tidak
memiliki dasar hukum dan dilakukan tanpa melalui proses yang
transparan sebagaimana prinsip umum yang tertuang dalam Surat
Keputusan

Direksi

PT

0306/TU.04.02/30/SK/2011

Petrokimia
tentang

Gresik

Ketentuan

Nomor:

Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa PT Petrokimia Gresik; ------------------------6.4

Bahwa menurut Investigator, keputusan Panitia Tender untuk
menolak proposal tender tidak dapat dinegosiasikan sebagaimana
diatur pada ketentuan butir 1.15 (Rejection of Tender Proposal)
Section I (Intructions to Bidders) IFB yang menyatakan: ---------------Owner reserves the right to accept any of the tender proposal received
or to reject any or all tender proposal without having to give reasons
therefore. Bidder is required to submit a complete tender proposal with
design features and specification of equipment clearly and definitely
stated in detail so that the tender proposal can be well evaluated.
Bidder’s failure to do so shall give Owner the right of rejection of
tender proposal without further negotiation; ---------------------------------------
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6.5

Bahwa menurut Investigator, korespondensi berupa surat-surat
sebagaimana diuraikan pada butir 6.2 di atas merupakan bentuk
tindakan negosiasi yang dilakukan oleh Konsorsium Wuhuan-Adhi
untuk merubah keputusan Terlapor I mengenai diskualifikasi
Konsorsium Wuhuan-Adhi dalam tender perkara a quo; ---------------

6.6

Bahwa menurut Investigator, tindakan negosiasi yang dilakukan
Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan PT Petrokimia Gresik dapat
dikategorikan sebagai upaya pemberian perlakuan istimewa dan
sekaligus tindakan diskriminasi terhadap peserta tender lain dalam
Tender Engineering, Procurement, Construction and Commissioning
Work (EPCC) Proyek Ammonia-Urea II di PT Petrokimia Gresik; ------

6.7

Bahwa Terlapor I menyatakan tidak ada komunikasi yang bersifat
khusus dan rahasia antara Terlapor I dan Konsorsium Wuhuan Adhi terkait adanya pencabutan diskualifikasi. Komunikasi antara
Terlapor I dengan Konsorsium Wuhuan - Adhi dan peserta tender
lain melalui surat resmi, semata-mata dilakukan Terlapor I untuk
melaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka
penerapan prinsip good corporate governance; ---------------------------

6.8

Bahwa Terlapor I menyatakan tidak hanya melakukan surat
menyurat

dengan

Konsorsium

Wuhuan

–

Adhi,

tetapi

juga

melakukan surat menyurat dengan peserta tender lain seperti
dengan Konsorsium Rekayasa – TEC yang menanyakan alasan
pencabutan diskualifikasi, sehingga dengan demikian korespondensi
Terlapor I dengan Konsorsium Wuhuan-Adhi bukan merupakan
bukti diskriminasi atau persekongkolan; ---------------------------------6.9

Bahwa menurut Terlapor II dan Terlapor III, surat-surat yang
disampaikan oleh Konsorsium Wuhuan - Adhi adalah surat-surat
protes terhadap tindakan Terlapor I dalam acara pembukaan
dokumen

tender

(proposal

komersial)

yang

mendiskualifikasi

Konsorsium Wuhuan-Adhi dari proses Tender Proyek AmmoniaUrea II. Diskualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I tersebut
merupakan bentuk perilaku yang tidak adil dan diskriminatif
terhadap Konsorsium Wuhuan-Adhi karena dilakukan tanpa dasar
hukum dan alasan yang jelas. Sehingga Terlapor I seharusnya tidak
mendiskualifikasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi
Konsorsium Wuhuan-Adhi untuk mengikuti proses tender a quo;----
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6.10 Bahwa

menurut

Terlapor

II

dan

Terlapor

III,

protes

yang

disampaikan Konsorsium Wuhuan-Adhi kepada Terlapor I bukan
merupakan bukti adanya persengkongkolan untuk memenangkan
tender a quo dan bukan bukti pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------6.11 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.1 sampai dengan 6.10 di
atas, Majelis Komisi menilai korespondensi yang dilakukan oleh
Konsorsium Wuhuan-Adhi dan Terlapor I dilakukan secara resmi
secara melalui surat-surat tanggal 26 Juni 2014, 2 Juli 2014, 8 Juli
2014, 10 Juli 2014 dan 16 Juli 2014; ------------------------------------6.12 Bahwa Majelis Komisi menilai surat menyurat tersebut merupakan
bentuk protes dari Konsorsium Wuhuan - Adhi atas keputusan
diskualifikasi Terlapor I dalam tender a quo. Majelis Komisi menilai
hal tersebut tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai bentuk
negosiasi antara Konsorsium Wuhuan – Adhi dengan Terlapor I atau
upaya pemberian perlakuan istimewa Terlapor I kepada Konsorsium
Wuhuan - Adhi atau perlakuan diskriminasi Terlapor I kepada
peserta tender lainnya; ------------------------------------------------------7. Tentang Pencabutan Diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi; ---------7.1 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, PT Petrokimia Gresik
melakukan Rapat Koordinasi Rutin Direksi terkait penyampaian
perkembangan proses tender Proyek Amoniak Urea II. Direktur
Teknik dan Pengembangan menyampaikan pada intinya bahwa
pengambilan putusan harus hati-hati agar tidak merugikan salah
satu peserta tender. Berdasarkan hasil konsultasi dengan LKPP,
disampaikan bahwa hal-hal yang bersifat administratif dan bukan
substansial agar tidak dijadikan alasan diskualifikasi. Oleh karena
alasan diskualifikasi yang dilakukan tim kepada Konsorsium
Wuhuan – Adhi bukan hal yang substansial, maka diskualifikasi
perlu dicabut. Selanjutnya Direktur Utama menanggapi laporan dari
Direktur

Teknik

menyatakan

dan

sepakat

Pengembangan
untuk

yang

meneruskan

pada
opsi

pokoknya
pencabutan

diskualifikasi terhadap Konsorsium Wuhuan-Adhi dengan segala
konsekuensinya dengan pertimbangan pelaksanaan tender yang
sudah mundur cukup lama sedangkan waktu yang ada terbatas.
Opsi yang dijalankan tetap harus dikawal agar sesuai dengan
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hukum yang berlaku, dan negosiasi harga dengan ketiga bidder
masih tetap terbuka, yang penting tidak ada deviasi spesifikasi dari
yang sudah menjadi pedoman. Selanjutnya Direktur Teknik dan
Pengembangan

diminta

untuk

memberikan

perintah

dan

kewenangan kepada Tim Persiapan Proyek Amonia Urea II untuk
mencabut diskualifikasi terhadap Konsorsium Wuhuan-Adhi; -------7.2 Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Teknik dan Pengembangan
dan Direktur Utama Terlapor I di atas, Majelis Komisi menilai
Terlapor

I

telah

pengambilan

menerapkan

keputusan

prinsip

pencabutan

kehati-hatian

dalam

diskualifikasi

dengan

mempertimbangkan masukan dari LKPP serta memperhatikan
hukum yang berlaku. Majelis Komisi menilai Terlapor I berupaya
untuk menjaga persaingan di antara para peserta tender dengan
memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan negosiasi
harga; ---------------------------------------------------------------------------7.3 Bahwa

berdasarkan

Surat

PT

Petrokimia

Gresik

Nomor:

6091/LI.02.02/28/DR/2014 tanggal 4 November 2014, Terlapor I
melakukan

pencabutan

Wuhuan-Adhi

dan

berpartisipasi

pada

diskualifikasi

Konsorsium
tahap

terhadap

Wuhuan

klarifikasi

-

dan

Adhi

Konsorsium
tetap

negosiasi

dapat

proposal

komersial; ----------------------------------------------------------------------7.4

Bahwa menurut Investigator, pencabutan diskualifikasi terhadap
Konsorsium Wuhuan-Adhi atas perintah dari Direksi Terlapor I
merupakan bentuk intervensi terhadap independensi Panitia Tender
dalam mengambil keputusan; -----------------------------------------------

7.5

Bahwa menurut Investigator, pencabutan diskualifikasi terhadap
Konsorsium Wuhuan-Adhi merupakan perlakuan eksklusif

yang

diberikan oleh Terlapor I sangat merugikan kepentingan peserta
tender lain dan bertentangan dengan prinsip persangan usaha yang
sehat dan prinsip good corporate governance; -------------------------------7.6

Bahwa menurut Investigator, perlakuan istimewa tersebut ditujukan
agar Konsorsium Wuhuan – Adhi dapat diikutsertakan kembali
dalam

proses

tender

setelah

dinyatakan

diskualifikasi

dan

selanjutnya dapat dimenangkan dalam tender perkara a quo; -------7.7

Bahwa

menurut

pencabutan

Investigator,

diskuaifikasi

perlakuan

Konsorsium
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tindakan yang melawan hukum karena bertentangan dengan
ketentuan IFB maupun Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia
Gresik Nomor: 0306/TU.04.02/30/SK/2011 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Petrokimia Gresik; --------7.8

Bahwa menurut Terlapor I, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi yang merupakan
organ perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam
manajemen pengurusan perseroan mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan, termasuk di dalamnya untuk meninjau ulang,
memperbaiki, dan/atau menyesuaikan, kebijakan yang diperlukan
untuk menjalankan pengurusan perseroan, termasuk kebijakan dan
ketentuan terkait

pengadaan di lingkungan Terlapor

I, agar

senantiasa sejalan dengan tujuan perseroan dan kondisi atau
perkembangan usaha; -------------------------------------------------------7.9

Bahwa menurut Terlapor I, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 dan SK No. 0306/2011, maka Direksi mempunyai
kewenangan untuk mengoreksi keputusan yang dikeluarkan oleh
Panitia Tender apabila keputusan tersebut dipandang tidak tepat
sesuai maksud dan tujuan perseroan. Hal ini juga telah sesuai
dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS, serta
surat yang dikeluarkan oleh LKPP pada tanggal 11 Desember 2014
dan tanggal 5 Februari 2015;------------------------------------------------

7.10 Bahwa menurut Terlapor I, Panitia diangkat dan ditetapkan oleh
Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi, sehingga Direksi
mempunyai

kewenangan

untuk

mengoreksi

keputusan

yang

dikeluarkan oleh Panitia Tender, apalagi tender dalam perkara ini
adalah tender yang secara langsung berada di bawah kewenangan
Direksi karena nilainya di atas Rp. 500.000,000,000,- (lima ratus
milyar Rupiah); ---------------------------------------------------------------7.11 Bahwa menurut Terlapor I, berdasarkan ketentuan Pasal 92, Pasal
98 dan Pasal 103 UU No. 40/2007, Pasal 16 ayat (1) SK No.
0306/2011,

keterangan

Ahli

Hukum

Perseroan

Prof.

Nindyo

Pramono pada pemeriksaan tanggal 17 Desember 2015 serta ahli
Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Harmawan Kaeni pada pemeriksaan
tanggal 15 Desember 2015, terdapat bukti yang tidak terbantahkan
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bahwa Direksi Terlapor I mempunyai wewenang untuk melakukan
tindakan koreksi (pencabutan) atas perbuatan diskualifikasi yang
dilakukan oleh panitia tender terhadap peserta tender;
7.12 Bahwa
tanggal

berdasarkan
11

Surat

Desember

2014

Nomor

6588/DIV.2/KSL/12/2014

tentang

Tanggapan

Permohonan

Pendapat yang diberikan LKPP kepada Terlapor I, pada butir 2
dinyatakan sebagai berikut:-------------------------------------------------“Tata cara pelelangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia
Pengadaan PT. Petrokimia Gresik mengacu pada peraturan direksi
yang mengatur pengadaan barang/jasa di lingkungan internal
perusahaan. Dalam hal ditemukan adanya kesalahan dalam proses
evaluasi,

maka

kesalahan

seharusnya

tersebut

agar

Panitia

tidak

Pengadaan

merugikan

memperbaiki

peserta

pelelangan.

Bilamana terbukti Panitia Pengadaan telah melakukan kesalahan
dengan mengugurkan suatu penawaran dengan alasan yang tidak
substansial, maka keputusan tersebut harus diperbaiki.” ------------------7.13 Bahwa berdasarkan Surat LKPP Nomor 2029/DIV.2/KSL/02/2015
tanggal 5 Februari 2015 tentang Permohonan Penjelasan Lanjutan
yang diberikan LKPP kepada Terlapor I, pada butir 1 dan 2
dinyatakan sebagai berikut:-------------------------------------------------“(1) Tujuan pengadaan adalah mendapatkan penyedia barang/jasa
yang tepat, baik secara teknis maupun harga. Kesalahan-kesalahan
yang tidak substantif semestinya tidak dijadikan alasan untuk
menggugurkan suatu penawaran. Tujuan tersebut sejalan dengan
prinsip dasar pengadaan yaitu bersaing. Proses pengadaan sedapat
mungkin

harus

mencerminkan

kompetisi

yang

sehat,

tidak

diintervensi oleh keputusan yang akan mengganggu persaingan. Oleh
karena

itu,

Direksi

memungkinkan

mengambil

tindakan

yang

diperlukan ketika Panitia Pengadaan melakukan tindakan yang
dianggap menciderai prinsip bersaing tersebut. ---------------------------------(2) Penawaran konsorsium Wuhuan-Adhi Karya terhadap withholding
tax yang sebenarnya sudah sesuai ketentuan, tentu tidak bisa
digugurkan.

Kemudian

juga

terkait

dengan

TKDN,

bilamana

Konsorsium Wuhuan – Adhi Karya sudah berkomitmen memenuhi
TKDN, maka komitmen tersebut dapat menjadi dasar sebagai
komitmen yang akan dipenuhi.” ---------------------------------------------------------
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7.14 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7.3 sampai dengan 7.13 di
atas, Majelis Komisi menilai Panitia Tender sudah sepatutnya tidak
menggugurkan peserta tender dengan alasan-alasan yang bersifat
administratif atau tidak substansial. Dengan demikian, Direksi
Terlapor I selaku pemegang kedudukan tertinggi dalam manajemen
pengurusan perseroan memiliki kewenangan untuk melakukan
koreksi terhadap kesalahan Panitia Tender tersebut agar tetap
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; --------------------------7.15 Bahwa berdasarkan Dokumen Fax Transmittal Terlapor I Ref:
6092/LI.02.01/28/DR/2014 tanggal 4 November 2014, setelah
pencabutan
Terlapor

I

diskualifikasi
mengundang

terhadap

Konsorsium

Konsorsium

Wuhuan-Adhi,

Wuhuan-Adhi

Karya,

Konsorsium PT Rekayasa Industri – Toyo Engineering Corporation,
Konsorsium Tecnimont – Krakatau Engineering untuk berpartisipasi
dalam acara pembukaan Proposal Komersial Konsorsium Wuhuan –
Adhi Karya yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2014; ----7.16 Bahwa berdasarkan Dokumen Fax Transmittal Terlapor I Nomor:
322/LI.02.01/28/Fax/2014

tanggal

13

November

2014,

PT

Petrokimia Gresik mengundang Konsorsium Wuhuan – Adhi dan
Konsorsium Rekayasa – TEC untuk berpartisipasi pada tahap
negosiasi harga; ---------------------------------------------------------------7.17 Bahwa berdasarkan Surat Konsorsium Rekayasa – TEC Nomor:
467/3000-LT/11/2014 tanggal 20 November 2014, Rekayasa – TEC
menyatakan tidak akan menghadiri tahap negosiasi harga karena
pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang memadai terkait
dengan pencabutan diskualifikasi terhadap Konsorsium Wuhuan –
Adhi; ----------------------------------------------------------------------------7.18 Bahwa

berdasarkan

Dokumen

Fax

Transmittal

Nomor:

330/LI.02.01/28/Fax/2014 tanggal 21 November 2014, Terlapor I
mengundang Konsorsium Wuhuan – Adhi dan Konsorsium Rekayasa
– TEC untuk berpartisipasi pada tahap negosiasi harga kedua; ------7.19 Bahwa berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Kedua
Nomor: 459/LI.02.01/28/BA/2014 tanggal 25 November 2014,
Konsorsium Rekayasa – TEC tetap tidak hadir sehingga Terlapor I
menetapkan bahwa harga penawarannya dianggap tetap sama
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dengan

Berita

Acara

Pembukaan

Proposal

Komersial

Nomor:

417/LI.02.01/28/BA/2014 tanggal 10 November 2014; ---------------7.20 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir
7.15 sampai dengan 7.19, Majelis Komisi menilai Terlapor I masih
memberikan

kesempatan

kepada

peserta

tender

lain

yaitu

Konsorsium PT Rekayasa Industri – Toyo Engineering Corporation
dan

Konsorsium

Tecnimont

–

Krakatau

Engineering

untuk

menghadiri acara pembukaan Proposal Komersial Konsorsium
Wuhuan

–

Adhi.

Namun

kedua

konsorsium

tersebut

tidak

menghadiri acara tersebut. Selanjutnya Terlapor I juga memberikan
kesempatan kepada para peserta tender untuk berpartisipasi pada
tahap negosiasi harga pertama dan negoasiasi harga kedua, namun
kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh peserta tender selain
Konsorsium Wuhuan - Adhi; ------------------------------------------------7.21 Bahwa

Majelis

Komisi

menilai

konsekuensi

pencabutan

diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi oleh Terlapor I adalah
pemberian kesempatan kembali kepada Konsorsium Wuhuan-Adhi
untuk tetap dapat mengikuti proses tender tahap selanjutnya
bersama-sama dengan peserta tender lainnya, namun hal tersebut
tidak serta merta menjadikan Konsosium Wuhuan – Adhi sebagai
pemenang tender a quo; -----------------------------------------------------8.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999; -----------------------------------------------------------------------------------------8.1 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” ----------------8.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka
Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal yaitu: --------8.2.1

Unsur Pelaku Usaha; ------------------------------------------------

8.2.2

Unsur Pihak Lain; ----------------------------------------------------

8.2.3

Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender; dan -----------------------------------------------
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8.2.4

Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat; ------------------------------------------------------------

8.3 Unsur Pelaku Usaha;---------------------------------------------------------8.3.1

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; -------------------8.3.2

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini
adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud
dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2. dan 1.3. di atas; ----

8.3.3

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ----

8.4 Unsur Pihak Lain; ------------------------------------------------------------8.4.1

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”--------------------------

8.4.2

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini
adalah pihak lain secara vertikal yang menjadi

panitia

tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa
atau pemilik atau pemberi pekerjaan dalam tender perkara a
quo yaitu Terlapor I yang merupakan subjek hukum lainnya
yang terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam Bagian
Tentang Hukum butir 1.1 di atas; -----------------------------------------8.4.3
8.5 Unsur

Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; --------bersekongkol

untuk

mengatur

dan

atau

menentukan

pemenang tender; -------------------------------------------------------------8.5.1

Bahwa persekongkolan vertikal adalah “persekongkolan yang
terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia
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lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan”; -------------------------------------------------8.5.2

Bahwa

yang

dimaksud

dengan

bersekongkol

adalah

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak
lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
upaya memenangkan peserta tender tertentu”; ----------------------8.5.3

Bahwa 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; -----------------------------------------8.5.4

Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender
adalah“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam
proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan
dan/atau

pelaku

untuk

usaha

memenangkan

lain

sebagai

peserta

pesaingnya

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.”
8.5.5

Bahwa dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan
dalam tender perkara a quo adalah berupa kerjasama antara
Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha dengan
Terlapor I selaku pihak lain melalui korespondensi yang
dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan peserta
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tender lain. Korespondensi tersebut kemudian menjadi suatu
proses negosiasi dimana Terlapor I kemudian memberikan
kesempatan eksklusif kepada Konsorsium Wuhuan-Adhi
(Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III) untuk tetap dapat
mengikuti

proses

diskualifikasi.

tender

Hal-hal

dengan

mencabut

sebagaimana

keputusan

tersebut

di

atas

dilakukan oleh para Terlapor dalam rangka mengatur
dan/atau menentukan Konsorsium Wuhuan-Adhi sebagai
pemenang tender perkara a quo. ----------------------------------8.5.6

Bahwa

berdasarkan

Diskualifikasi

uraian

dan

penilaian

terhadap

Konsorsium Wuhuan-Adhi, Korespondensi

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

dengan

Terlapor

Pencabutan

Diskualifikasi

Konsorsium

I

dan

Wuhuan-Adhi

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir
5, butir 6 dan butir 7 di atas, Majelis Komisi menyimpulkan
korespondensi

terkait

keputusan

diskualifikasi

yang

dilakukan oleh Konsorsium Wuhuan-Adhi dengan Terlapor I
serta pencabutan keputusan diskualifikasi oleh Terlapor I
bukan merupakan persekongkolan vertikal yang dilakukan
dalam

bentuk

negosiasi

atau

pemberian

kesempatan

eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender dalam
rangka

mengatur

dan/atau

menentukan

Konsorsium

Wuhuan-Adhi sebagai pemenang dalam tender perkara a
quo;---------------------------------------------------------------------8.5.7

Bahwa

dengan

demikian

unsur

bersekongkol

untuk

mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak
terpenuhi; ------------------------------------------------------------8.6 Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak
terpenuhi,

maka

Majelis

Komisi

menilai

tidak

perlu

mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya; ---------------------------9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -------------------------------------------9.1 Menimbang
Direktur

bahwa

Utama

penyempurnaan

Majelis
PT

Komisi

Petrokimia

terhadap

merekomendasikan
Gresik

agar

peraturan-peraturan

kepada

melakukan

terkait

dengan

tender pengadaan barang dan jasa dan melakukan peningkatan
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peraturan terkait dengan tender pengadaan barang dan jasa di
lingkungan PT Petrokimia Gresik. Hal ini perlu dilakukan untuk
mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap peraturanperaturan tersebut pada saat pelaksanaan tender pengadaan barang
dan jasa berlangsung; -------------------------------------------------------9.2

Memerintahkan pada Direktur Utama PT Petrokimia Gresik untuk
memberikan sanksi adminstratif sesuai dengan aturan internal
perusahaan pada panitia tender yang telah lalai melaksanakan
tugasnya sebagai Panitia Tender dalam perkara a quo; -----------------

10. Tentang Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus: --------------------------10.1 Bahwa berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan d sebagaimana
dikutip sebagai berikut: -----------------------------------------------------“a. ...meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ; --------------------------------d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;” ---10.2 Bahwa potensi kebutuhan pupuk domestik khususnya untuk
wilayah Jawa Timur mencapai 1.000.000 (satu juta) ton per tahun
dengan total kebutuhan amoniak sebesar 845.000 (delapan ratus
empat puluh lima ribu) ton per tahun. Sejumlah

400.000 (empat

ratus ribu) ton dari total amoniak tersebut masih impor; --------------10.3 Bahwa kapasitas produksi Terlapor I saat ini baru dapat memenuhi
kebutuhan pasar pupuk sebesar 460.000 (empat ratus enam puluh
ribu) ton per tahun dengan produksi amoniak sebesai 445.000
(empat ratus empat puluh lima ribu) ton per tahun; --------------------10.4 Bahwa Proyek Amoniak Urea II merupakan proyek pembangunan
pabrik Amoniak dengan kapasitas 660.000 (enam ratus enam puluh
ribu) ton per tahun, dan pupuk urea dengan kapasitas 570.000
(lima ratus tujuh puluh ribu) ton per tahun, sehingga diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan domestik pupuk khususnya untuk
wilayah Jawa Timur, serta mengurangi ketergantungan Terlapor I
terhadap amoniak impor; ---------------------------------------------------10.5 Bahwa efisiensi yang diperoleh PT Petrokimia Gresik dengan adanya
Proyek Ammurea II berpotensi menghemat Rp 879.960.000.000,(delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus enam
puluh juta Rupiah) per tahun, dengan rincian sebagai berikut: -------
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10.5.1 Nilai penghematan biaya transportasi ini kurang lebih Rp
107.160.000.000,- (seratus tujuh miliar seratus enam puluh
juta Rupiah) per tahun. Penghematan biaya transportasi
Urea dari Kalimantan Timur ke Jawa Timur yang selama ini
menggunakan

kapal

ke

pelabuhan

Banyuwangi

dan

Surabaya dengan biaya angkut kurang lebih Rp 120.000,(seratus dua puluh ribu) per ton Urea dan biaya bongkar Rp
68.000,- (enam puluh delapan ribu) per ton.; ------------------10.5.2 Penghematan Keuangan Negara untuk importasi Amonia
adalah sebesar Rp 772.800.000.000,- (tujuh ratus tujuh
puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah); ------------------10.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 10.2 sampai dengan
10.5

di

atas,

pembangunan

Pabrik

Pupuk

Amonia-Urea

di

Petrokimia Gresik akan mendukung peningkatan efisiensi produksi
pangan di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur yang berpotensi
menghemat biaya transportasi Urea yang dikeluarkan PT Petrokimia
Gresik dan menghemat keuangan negara untuk importasi Amonia.
Efisiensi produksi dan efisiensi biaya ini sesuai dengan tujuan
Undang-Undang Nomor 5 sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 di
atas yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional serta
terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;-----------10.7 Bahwa harga penawaran Konsorsium Rekayasa – TEC (penawar
terendah

kedua)

adalah

USD

537,5

juta,

sedangkan

harga

penawaran Konsorsium Wuhuan-Adhi (penawar terendah pertama)
setelah penurunan harga sebesar USD 2,5 juta adalah USD 523,2
juta; -----------------------------------------------------------------------------10.8 Bahwa

selisih

harga

penawaran

Konsorsium

Wuhuan-Adhi

dibandingkan Konsorsium Rekayasa – TEC (peserta terendah kedua)
adalah kurang lebih USD 14,3 juta atau setara dengan Rp.
172.315.000.000 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima
belas juta Rupiah), sehingga pencabutan diskualifikasi Konsorsium
Wuhuan-Adhi menyebabkan cost saving bagi Terlapor I kurang lebih
USD 14,3 juta; ----------------------------------------------------------------10.9 Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor I mencabut keputusan
diskualifikasi tersebut telah mengakibatkan terjadinya efisiensi
perusahaan yang sesuai dengan tujuan diadakannya tender perkara
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a

quo

dan

tujuan

Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1999

sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 di atas; ------------------------11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; --------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan
kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: --------------------------------MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak
terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis
Komisi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 dan dibacakan di muka
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat
tanggal 11 Maret 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi
Rauf, S.E., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, MA dan Ir.
M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi,
dengan dibantu oleh Dinni Melanie, S.H., M.E., Dewi Meryati, S.Kom. M.H.
dan Melita Kristin, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,
ttd
Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.Sc.
Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Saidah Sakwan, MA

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,
ttd
Dinni Melanie, S.H., M.E.
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ttd

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

Melita Kristin, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.
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