
  SALINAN  

 

 
 

P U T U S A N 
 Perkara Nomor 04/KPPU- L/2011 

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Boedel Pailit PT 

Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan 

oleh : -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Terlapor I, PT Bara Multi Pratama , berkedudukan di Menara Kadin Lantai 30/P, 

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, 

Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Indonesia; ------------------------------------------  

2) Terlapor II, PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group yang beralamat kantor 

di Jalan Suryopranoto, Nomor 1-9, Blok B/20, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan 

Gambir, Jakarta Pusat; ----------------------------------------------------------------------------  

3) Terlapor III,  Samsuddin , berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 70249, Indonesia; -----------------------------------------------------  

4) Terlapor IV, William Edward Daniel , berkedudukan di Menara Rajawali Lantai. 

10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 

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

5) Terlapor V, Imran Satria Kristianto, berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 10, 

Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia;-- 

6) Terlapor VI, PT Indo Jaya Multi Energy, berkedudukan di Sampoerna Strategic 

Square North Tower Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta 12930, 

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

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya 

dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan 

dengan Pelelangan Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) di 

Provinsi Kalimantan Selatan; --------------------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan 

kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan 

pelanggaran pasal 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; --------  
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7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

17/KPPU/Pen/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 04/KPPU-L/I/2011 (vide bukti A1);-----------------------------------------  

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua 

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 

71/KPPU/Kep/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi 

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-

L/2011 (vide bukti A2); --------------------------------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 06/KMK/Kep/IV/2011  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 

April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 (vide bukti A17); ------------------------  

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; ---------------------------------  

11. Menimbang bahwa pada tanggal 05 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

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

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

Terlapor V (vide bukti B1); ----------------------------------------------------------------------  

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Terlapor yang hadir meminta 

kepada Majelis Komisi agar Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan oleh 

Investigator pada sidang berikutnya karena tidak semua Terlapor hadir dalam 

Persidangan: ----------------------------------------------------------------------------------------  

14. Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran 

oleh Investigator yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (vide bukti B2);  

14.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah 

didengar keterangannya selama proses penyelidikan: --------------------------------  



SALINAN         
 

halaman 4 dari 37 
 
 

14.1.1 Terlapor: PT Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, 

Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, S.H., S.E, L.LM., M.BL, 

Satria Imran Kristanto, S.H.L.LM, PT. Indo Jaya Multi Energy.; --  

14.1.2 Saksi: Wisnu Suhardjo, Risris Simangunsong, Agus Rodani PT Kiat 

Sukses Mandiri, PT Tri Delta Jaya, dan PT Agung Mulya Utama;   

14.1.3 Terlapor pada tahap penyelidikan: PT Bara Multi Pratama, PT. 

Horizon Asia Resources, Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, 

S.H., S.E, L.LM., M.BL, Satria Imran Kristanto, S.H.L.LM; ------------  

14.2 Bahwa objek perkara a quo adalah Obyek Perkara adalah Pelelangan boedel 

pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam pailit) berupa Proyek Jalan Khusus 

Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 km (dua puluh delapan koma enam 

kilometer) dan pelabuhan khusus batubara seluas kurang lebih sekitar 50 ha 

(lima puluh hektar) beserta sarana pelengkapnya yang terletak di Kabupaten 

Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan (Proyek Jalan Khusus Tambang dan 

Pelabuhan); ---------------------------------------------------------------------------------  

14.3 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, 

Terlapor II, Telapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah 

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

14.4 Bahwa adanya pertemuan di Hotel Rattan Inn sebelum proses lelang 

dimaksudkan untuk membahas rencana adanya demonstrasi/unjuk rasa 

pada saat proses lelang berlangsung;----------------------------------------- 

14.5 Bahwa segala kegiatan yang terkait dengan proses lelang seharusnya 

dilaksanakan  di kantor  KPKNL Banjarmasin;---------------------------- 

14.6 Dengan demikian patut diduga pertemuan dimaksud untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang lelang;------------------------------------- 

14.7 Pada proses pelaksanaan lelang perkara ini, SKT/SKPT yang menjadi 

salah satu persyaratan lelang ini belum terbit akan tetapi proses lelang 

tetap dilaksanakan oleh KPKNL Banjarmasin;----------------------------- 

14.8 Berdasarkan Pasal 12 ayat (1)  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: 
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”Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib 

dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat”.;---- 

14.9 Apabila SKT/SKPT belum terbit sampai dengan proses lelang maka 

pejabat lelang wajib membatalkan pelaksanaan lelang tersebut. 

Sehingga dengan demikian lelang tersebut tidak seharusnya 

dilanjutkan;---------------------------------------------------------------------- 

14.10 Dalam lelang perkara ini telah terjadi perubahan/ralat dalam 

pengumuman lelang yang diterbitkan di harian lokal Banjarmasin Pos 

pada tanggal 27 April 2010 yang meralat nilai limit lelang dan 

jaminan lelang;------------------------------------------------------------------ 

14.11 Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

menyatakan: ”ralat tidak diperkenankan dilakukan terhadap hal-hal 

sebagai berikut: a. Menaikkan besarnya uang jaminan penawaran 

lelang”;------------------------------------------------- --------------------------  

14.12 Apabila ada perubahan nilai limit dan nilai jaminan dalam 

pengumuman lelang maka pejabat lelang wajib  membatalkan lelang 

tersebut.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Terlapor IV William Edward Daniel dan Terlapor V Imran Satria Karistianto  (vide 

bukti B2); -------------------------------------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan 

Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor IV William Edward Daniel 

dan Terlapor V Imran Satria Kristianto (vide bukti B2); ------------------------------------  

17. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi 

dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung (vide bukti 

B3); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor IV William Edward Daniel, S.E., S.H, LL.M., MBL. dan Terlapor V Imran 

Satria Kristianto  (vide bukti B3); ---------------------------------------------------------------  
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19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV William Edward 

Daniel dan Terlapor V Imran Satria Kristianto menyerahkan Tanggapan terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut 

(vide bukti B3, T6): -------------------------------------------------------------------------------  

19.1 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V adalah bukan pelaku usaha sehingga unsur 

Pasal 22 tidak terpenuhi atau tidak dapat diterapkan kepada Terlapor IV dan  

V; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

19.2 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah menyepakati suatu hal apapun 

dengan pihak manapun sehingga tidak ada unsur persekongkolan yang 

dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor V; ------------------------------------------  

19.3 Bahwa pelelangan harta pailit bukan merupakan suatu proses tender sehingga 

unsur mengatur atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi; --------------  

20. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Mei 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi IV dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor III Samsuddin (vide bukti 

B4); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi IV tersebut dihadiri oleh Investigator, dan 

Terlapor III Samsuddin  (vide bukti B4); ------------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi IV, Terlapor III Samsuddin 

menyampaikan Tanggapan terkait atas Pemeriksaan Pendahuluan yang pada 

pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B4, T7): -------------------------------  

22.1 Bahwa kesimpulan tim investigator yang menyatakan singkatnya waktu 

penetapan sebagai indikasi persekongkolan merupakan sesuatu yang tidak 

benar. Karena berdasarkan SOP untuk lelang eksekusi adalah 34 hari sejak 

pengajuan harus dinyatakan lengkap. Perhitungannya adalah penetapan 1 hari, 

persiapan pengumuman 1 hari, lelang 1 hari, penyelesaian risalah lelang 1 hari, 

dan pengumuman 30 hari (2 x 15 hari). Untuk penetapan lelang tanggal 26 

April 2010 dan pengumuman lelang pada tanggal 27 April 2010 adalah hal 

yang wajar.; ---------------------------------------------------------------------------------  

22.2 Ralat terhadap pengumuman adalah bukan menaikkan uang jaminan, 

melainkan terjadi kekeliruan dalam nilai limit dimana yang seharusnya 90 

Miliar dengan uang jaminan 45 Miliar (50% nilai limit); ---------------------------  
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22.3 Bahwa terkait surat pernyataan dari kreditur yang akan bertanggungjawab 

apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana diatur dalam pasal 6 angka 

4c yang menyatakan itu sebagai persyaratan lelang eksekusi harta pailit; --------  

22.4 Bahwa lelang ini adalah lelang proyek jalan beserta pelabuhan an sich. Bahwa 

SKT/SKPT benar menjadi syarat sah lelang terkait tanah. Akan tetapi 

SKT/SKPT tersebut telah terbit, bukan tidak ada SKT/SKPT.; --------------------  

22.5 Bahwa terkait dengan koordinasi antara kami dengan penjual/pemohon lelang 

tidak dilarang begitu juga yang kami lakukan dengan pihak penjual sehari 

sebelum lelang adalah karena ada maksud membicarakan rencana demo yang 

akan dilakukan pihak-pihak tertentu (berdasarkan informasi Kepolisian); -------  

22.6 Bahwa terkait dengan adanhya kenaikan penawaran lelang sebesar 1,5 Milyar 

dianggap sebagai persaingan semu, kami tidak sependapat karena angka 1,5 

Milyar adalah angka yang relatif besar. Dalam aturan lelang yang berlaku 

sepanjang penawaran lelang tidak bertentangan dengan nilai ketentuan yang 

berlaku, penawaran adalah sah, berapapun kenaikannya, pedomannya adalah 

nilai penawaran tertinggi atau di atas nilai limit; -------------------------------------  

23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi 

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat 

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

24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 

terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011; --------------------------------------------------  

25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 31/KPPU/Pen/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A31); ---  

26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 96/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A32); -----------------------------------------  

27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/V/2011  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011, yaitu dalam 
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jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Mei 

2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 (vide bukti A43); --------------------------  

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis 

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang 

Majelis Komisi kepada para Terlapor; ---------------------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B5); ---------------------------  

29.1  Saksi yang dihadirkan tidak mempunyai kapasitas sebagai Saksi melainkan 

sebagai Ahli; --------------------------------------------------------------------------------  

29.2 Terlapor III menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diteruskan, karena 

pelelangan yang kami lakukan tidak sama dengan tender dan lelang tidak ada 

kaitannya dengan kegiatan usaha; -------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B6); -----------------------------  

31. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B7); -----------------------------  

32. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8); ---------------------------  

32.1  Bahwa objek lelang yaitu prospek usaha yang berupa pelaksanaan proyek 

pembangunan jalan khusus batu bara; --------------------------------------------------  

32.2 Kekurangan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Tanah (SKT/SKPT) 

bagi kami tidak wajib karena objek lelangnya bukan tanah murni melainkan 

proyek jalan batu bara yang merupakan boedel pailit; -------------------------------  

32.3 Perubahan nilai limit dan jaminan di pengumuman Banjarmasin Post pada pagi 

hari dan berubah pada pengumuman di suara pembaharuan pada sore hari hal 

tersebut wajar dikarenakan perubahan limit maka otomatis uang jaminan pun 

berubah dengan presentase yang sama;-------------------------------------------------  
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32.4 Pejabat lelang diperbolehkan melakukan koordinasi dengan pemohon lelang 

guna kelancaran pelaksanaan lelang; ---------------------------------------------------  

33. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); ---------------------------  

33.1  Prosedur penerbitan SKT/SKPT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997; -----------------------  

33.2 Pengeluaran SKT/SKPT berdasarkan permohonan permintaan SKT/SKPT dari 

Kepala Kantor Lelang, kemudian Kepala Kantor BPN menerbitkan keterangan 

dimaksud selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima permintaan dari 

Kepala Kantor Lelang, dengan persyaratan surat permohonan permintaan 

SKT/SKPT dari Kantor Lelang; ---------------------------------------------------------  

33.3 Kewenangan penerbitan SKT/SKPT merupakan kewenangan Kepala Kantor 

BPN berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Peraturan 

Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997; ------------------------------------------------------  

34. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2001, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi bahwa Ijin Konsesi Pelabuhan Khusus bisa dialihkan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2011 dan Keputusan Menteri 

Nomor 55 tahun 2002 (vide bukti B10); -------------------------------------------------------  

35. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B11); ----------------------------  

36. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B12); ----------------------------  

37. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B13); -------------------------  

37.1  Bahwa sebelum pelelangan tanggal 26 Mei 2010 berlangsung, sehari 

sebelumnya pada malam tanggal 25 Mei 2011 terjadi pertemuan antara Kepala 

KPNL Banjarmasin, Imran Satria Kristianto, William Edward Daniel, dan dari 
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Tim Legal ( M. Satrio Faishal, Firma Firdaus, Niki Budiman), Hendra Saputra 

(Pejabat Lelang) dan Pengamanan dari pihak kurator serta Saudara Nanang 

Sulistyobudi namun Saudara Nanang hanya menunggu di luar hotel; -------------  

37.2 Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Rattan Inn, dan pertemuan tersebut 

membahas keamanan pada proses pelelangan yang akan berlangsung pada 

tanggal 26 Mei 2010;- ---------------------------------------------------------------------  

38. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B14); ----------------------------  

39. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI, namun Saksi tidak hadir 

memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas (vide bukti B15); ----------------------------  

40. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B16); -------------------------  

40.1  Bahwa ralat yang terjadi dalam pengumuman lelang yang dipublikasikan 

disurat kabar, pada pengumuman pertama diberitahukan bahwa nilai limit 70 

miliar dan uang jaminan 35 miliar, kemudian kurator menelepon saya bahwa 

terdapat kekeliruan pada nilai limit, sehingga pada sore harinya kami 

publikasikan lagi pengumuman tersebut dengan nilai limit 90 miliar dan uang 

jaminan 45 miliar, pada dasarnya perubahan tersebut perubahan pada nilai limit 

bukan perubahan pada uang jaminannya, sehingga perubahan tersebut tidak 

melanggar aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan; ------------------  

40.2 Bahwa SKT/SKPT dalam telah terbit, namun terbitnya SKT/SKPT itu sendiri 

telat, SKT/SKPT terbit pada tanggal 1 Juni 2010, lelang yang dilakukan 

terhadap Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada bukanlah lelang terhadap 

tanah murni melainkan lelang proyek sehingga tidak ada keharusan 

menyertakan SKT/SKPT ; ----------------------------------------------------------------  

40.3 Bahwa lelang berbeda dengan tender, sehingga ketika kami berhubungan 

dengan penjual itu bukan suatu hal yang dilarang berbeda dengan tender, 

terlebih pertemuan yang kami lakukan guna membahas cara mengatasi demo 

yang akan terjadi pada saat pelelangan ; -----------------------------------------------  
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41. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B17); -------------------------  

41.1  Bahwa dalam Perkara 04/KPPU-L/2011 objek yang dilelang adalah boedel 

pailit artinya lelang eksekusi atas harta pailit dan harta pailit tersebut berupa 

proyek sehingga lelang tersebut termasuk dalam lelang proyek yang tidak 

memerlukan SKT/SKPT. SKT/SKPT baru diwajibkan terhadap objek lelang 

berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

60 tahun 2006; -----------------------------------------------------------------------------  

41.2 Bahwa ralat yang terjadi pada pengumuman terkait dengan penaikan nilai limit 

yang juga menaikkan nilai uang jaminan itu tidak dilarang, dan hal tersebut 

tidak menimbulkan entry barrier terhadap peserta lelang yang lain karena 

ralatnya diumumkan dengan layak; -----------------------------------------------------  

41.3 Bahwa lelang adalah menjual barang/hak, sedangkan tender dilakukan oleh 

pengadaan, dalam lelang yang menjadi pemenang adalah harga yang tertinggi, 

sedangkan dalam tender ialah mencari harga yang terendah dengan kualitas 

barang yang baik ; -------------------------------------------------------------------------  

42. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B18);----------------  

42.1  Bahwa proyek yang dikerjakan PT Anugerah Tapin Persada di Kabupaten 

Tapin di Km 101, yang berupa jalan underpass, dan pelabuhan dengan total 

biaya yang sudah dikeluarkan 30 juta US$; -------------------------------------------  

42.2 Bahwa peserta lelang yaitu PT Bara Multi Pratama dan PT Horizon Asia 

Resources/IndoNRG Group saling berhubungan, misal Pak Markus (dari PT 

Bara Multi Pratama) dulu setahu saya ada di PT Horizon Asia 

Resources/IndoNRG Group dan pada saat itu kami juga mengajukan 

pembatalan lelang karena pada saat itu upaya hukum masih berjalan dan 

putusan belum Inkracht; ------------------------------------------------------------------  

43. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B19);----------------  
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43.1 Bahwa antara lelang asset dan lelang beli secara prinsip terdapat kesamaan, 

hanya saja terkait teknis detailnya ada perbedaan seperti adanya aanwijzing; ---  

43.2 Bahwa terdapat bentuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 contohnya untuk lelang beli, perlindungan untuk usaha kecil dan 

penggunaan produk dalam negeri; ------------------------------------------------------  

43.3 Bahwa dalam lelang jual maupun lelang beli dapat terjadi persekongkolan 

contohnya waktu di Bappenas lelang asset terjadi persekongkolan antara 

panitia dengan peserta lelang ; -----------------------------------------------------------  

44. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B20);----------------  

44.1 Bahwa dalam hal lelang maupun tender terdapat persaingan diantara pelaku 

usaha atau individu untuk mendapatkan sesuatu, bisa barang, jasa, atau 

pekerjaan, didalam istilah ilmiah, lelang atau tender ini termasuk ke dalam 

istilah bid rigging, dan di dalam praktek internasional, di AS dan negara-

negara yang tergabung di dalam OECD, pengertian tender ini termasuk juga 

lelang dan hal ini merupakan kewenangan lembaga persaingan; -------------------  

44.2 Bahwa dalam hal persekongkolan, walaupun prosedur dijalankan tetap bisa 

dimungkinkan terjadinya persekongkolan, persekongkolan bisa ditunjukkan 

dengan adanya indikasi, indikasi seperti ini tidak  bisa diabaikan, apalagi 

indikasi yang menunjukkan adanya pola tertentu. Dengan hal seperti ini bisa 

dikatakan ada kemungkinan terdapat persekongkolan; ------------------------------  

44.3 Bahwa dalam hal panitianya pelaku usaha haru dilihat dulu barang yang di 

tender atau dilelang apakah termasuk privat atau publik, dalam  konteks 

perkara ini yang dilelang salah satunya adalah pembangunan jalan khusus, 

setahu khalayak umum, jalan adalah jalan umum, dan jalan khusus tersebut 

mempunyai nilai public, karena banyak yang akan terpengaruh. ; -----------------  

45. Menimbang bahwa pada tanggal 14 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV William Edward 

Daniel, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut 

(vide bukti B21);-----------------------------------------------------------------------------------  
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45.1  Bahwa debitur tetap menyatakan tidak pailit, dan pada saat di lapangan Tim 

Kurator tidak menemukan satu dokumen asset pun dari debitur, yang ada 

hanya proyek jalan dan rawa yang merupakan pekerjaan debitur. Untuk 

penguasaan fisik Tim Kurator membentuk tim untuk melakukan penguasaan 

fisik yang paling sentral adalah underpass. Tim Kurator juga melakukan upaya 

untuk melanjutkan pembuatan jalan tersebut. Jumlah dana yang masuk ke 

proyek tersebut hanya sekitar 10 Miliar rupiah, tanah yang digunakan untuk 

jalan dan pelabuhan sebagian besar adalah tanah milik negara yang haknya 

dilepaskan; ----------------------------------------------------------------------------------  

45.2 Bahwa sebelum lelang dilakukan Kurator melakukan aanwijzing dan 

menjelaskan terkait keadaan yang sebenarnya serta mengundang pihak lain 

untuk menilai (appraisal yang disumpah sebelum melakukam pekerjaan) 

berapa nilai proyek yang sebenarnya; --------------------------------------------------  

45.3 Bahwa kondisi riil pada saat itu tanah yang sudah dibebaskan seluas 50 ha 

untuk pelabuhan. Sedangkan jalan yang 22 Km sudah semuanya dibebaskan, 

tetapi ternyata ada gugatan dari pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik 

lahan; ----------------------------------------------------------------------------------------  

46. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Horizon Asia 

Resources/IndoNRG Group, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh 

informasi sebagai berikut (vide bukti B22); ---------------------------------------------------  

46.1 Bahwa pada dasarnya PT Horizon Asia Resources (PT HAR) mengikuti 

pelelangan atas boedel pailit milik PT Anugerah Tapin Persada dikarenakan 

sejak memulai bisnis tahun 2007 PT HAR mengalami kendala infrastruktur 

terutama pelabuhan sedangkan boedel pailit yang akan dilelang terdapat 

pelabuhan di dalamnya; -------------------------------------------------------------------  

46.2 Bahwa proses pelaksanaan pelelangan terjadi secara wajar antara PT HAR 

dengan PT Bara Multi Pratama saling menaikkan harga limit lelang; -------------  

46.3 Bahwa perwakilan PT HAR yang akan mengikuti proses pelaksanaan lelang 

tidak mengetahui adanya pertemuan yang terjadi sehari sebelum lelang 

dilaksanakan; -------------------------------------------------------------------------------  
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47. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V Imran Satria 

Kristianto, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti B23);  ------------------------------------------------------------------------  

47.1 Bahwa pada dasarnya kurator ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan disumpah, 

kemudian diberi wewenang untuk menjual harta pailit jika tidak terdapat 

perdamaian dan terjadi insolvensi;  -----------------------------------------------------  

47.2 Bahwa ralat terhadap pengumuman bukanlah ralat terhadap nilai uang jaminan 

karena jumlahnya 50% sehingga secara otomatis nilai uang jaminan ikut naik, 

ralat tersebut dikarenakan kesalahan penulisan semata;  ----------------------------  

47.3 Bahwa pada dasarnya yang mempailitkan PT Anugerah Tapin Persada adalah 

PT Horizon Asia Resources Ltd. Yang berada di Singapura dan yang memiliki 

saham di PT Anugerah Tapin Persada bukan PT Horizon Asia Resources yang 

berada di Indonesia;  ----------------------------------------------------------------------  

47.4 Bahwa pada dasarnya kurator mengajukan appraisal, namun yang menentukan 

nilai limitnya adalah kurator, dasar perhitungannya adalah kurator harus 

menjual dengan nilai setinggi-tingginya dan tidak menjual dibawah harga 

appraisal;  -----------------------------------------------------------------------------------  

48. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau 

Dokumen (vide bukti B26); ----------------------------------------------------------------------  

49. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Surat 

dan atau Dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator berdasarkan yang 

tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------  

50. Menimbang bahwa para Terlapor tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 

atau dokumen kepada Majelis Komisi; --------------------------------------------------------  

51. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Notaris Marthen Aliunir, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide 

bukti B27);  -----------------------------------------------------------------------------------------  

51.1 Bahwa saudara Nanang dan saudara Lucky datang dan menghadap kepada 

saksi selaku notaris, kemudian saksi menuangkan apa yang disampaikan oleh 
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Saudara Nanang dan Saudara Lucky kemudian mereka membubuhkan 

tandatangannya disertai identitasnya;  --------------------------------------------------  

51.2 Bahwa terdapat dua akta yang dibuat oleh Saksi yaitu pada tanggal 28 Oktober 

2010 dibuat akta No. 47 dan akta No. 60 tertanggal 30 Oktober 2010;  -----------  

52. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan 

yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B28); -  

53. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti A188): -----------------------  

53.1 Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan 

data-data yang diperoleh selama proses persidangan  ditemukan adanya 

dugaan persekongkolan dalam pelelangan boedel pailit milik PT Anugrah 

Tapin Persada yang terbukti berdasarkan hal-hal berikut: ------------------------ 

53.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ---------------------- 

53.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Tim 

Investigator melihat unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------- 

53.3.1 Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------- 

53.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi; ------------------------------------------------- 

53.3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini 

adalah  Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; ------------ 
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53.3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi;  

53.3.2 Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur Dan Atau 

Menentukan Pemenang Tender; ---------------------------------------- 

53.3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan 

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara 

apapun dalam upaya memenangkan peserta tender 

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

53.3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan 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;------------------------------------------------------------ 

53.3.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 

3 (tiga) bentuk, yaitu:-------------------------------------------- 

53.3.2.3.1. Persekongkolan horizontal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara pelaku 

usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

sesama pelaku usaha atau penyedia barang 

dan jasa pesaingnya;------------------------------ 

53.3.2.3.2. Persekongkolan vertikal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara salah satu 

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia 

barang dan jasa dengan panitia tender atau 

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa 

atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------- 

53.3.2.3.3. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan 

vertikal adalah persekongkolan antara panitia 
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tender atau panitia lelang atau pengguna 

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi 

pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau 

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

53.3.2.4 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan 

tersebut, maka Tim Investigator menilai adanya 

persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor 

I, Terlapor II, Terlapor VI, dengan cara adanya hubungan 

di antara PT Bara Multi Pratama dengan PT Horizons 

Asia Resources yang merupakan anak perusahaan dari 

IndoNRG Group mengakibatkan adanya persaingan semu 

dalam proses lelang perkara a quo;---------------------------- 

53.3.2.5 Bahwa berkaitan dengan tindakan Terlapor III, yang tetap 

melaksanakan proses pelelangan meskipun terdapat 

kekurangan persyaratan yaitu ketiadaan SKT/SKPT/SKPT 

sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 12 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 9 ayat (1) 

Peraturan Direktorat Jenderal Nomor PER-02/PL/2006 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang pada 

intinya KP2LN wajib meminta SKT/SKPT/SKPT dari 

Kantor Pertanahan setempat;----------------------------------- 

53.3.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan 

pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan 

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

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

53.3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan 

antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan 
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dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha;--------------------------------- 

53.3.3.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor 

V, Terlapor VI, pada lelang  perkara a quo sebagaimana 

merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;----------------- 

53.3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak 

sehat terpenuhi.--------------------------------------------------- 

54. Menimbang bahwa Terlapor I PT Bara Multi Pratama menyerahkan Kesimpulan 

Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti 

T19): ------------------------------------------------------------------------------------------------  

54.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas seluruh kesimpulan Investigator, 

kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlapor I; ----------------------------------  

54.2 Bahwa Terlapor I menolak kesimpulan investigator yang menerangkan 

pengertian lelang dalam perkara a quo masuk dalam pengertian sebagaimana 

dimaksud dengan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 serta sebagaimana diatur dalam Vendu Reglement 

maupun Peraturan Menteri Keuangan, dalam pelaksanaan tender bukan 

termasuk lingkup pelayanan dalam pelaksanaan tugas pejabat lelang; ---------  

54.3 Bahwa mengenai pertemuan sebelum lelang, Terlapor I tidak mengetahui 

dan sama sekali tidak mengetahui pertemuan tersebut. Hal ini juga sudah 

dibuktikan dari bukti yang disampaikan Terlapor I pada pemeriksaan di 

KPPU, dimana wakil atau kuasa Terlapor I yang mengikuti lelang tersebut 

baru tiba di Banjarmasin setelah adanya pertemuan yang dikemukakan oleh 

Investigator; ------------------------------------------------------------------------------  

54.4 Bahwa pemegang saham Terlapor I adalah Junaidi Surya dan Suryadi, dan 

tidak pernah ada perusahaan IndoNRG Group dan atau affiliasinya yang 

menjadi pemegang saham ataupun Dewan Komisaris dan Direksi di Terlapor 

I, sehingga dalil persaingan semu yang dikemukakan oleh Investigator tidak 

terbukti; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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55. Menimbang bahwa Terlapor II PT Horizon Asia Resources/IndoNRG Group 

menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal 

sebagai berikut (vide bukti T18):  ---------------------------------------------------------------  

55.1  Bahwa Terlapor II menolak seluruh kesimpulan Investigator, kecuali terhadap 

hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terlapor II; ----------------------------------  

55.2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha 

mengenai tender dan Pasal 1 Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908, 

staatsblad 1908:189 sebagaimana terakhir diubah dengan staatsblad 1941:3 Jo. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang, maka sangatlah berbeda antara lelang dengan tender 

sebagaimana juga keterangan yang dikemukakan Direktur Lelang Kementerian 

Keuangan, sehingga Terlapor menolak kesimpulan Investigator yang 

menyamakan antara tender dengan lelang, terlebih lagi dalam konteks lelang 

kepailitan; -----------------------------------------------------------------------------------  

55.3 Bahwa proses pelaksanaan lelang boedel pailit telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Lelang, sehingga tidak 

ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan lelang;--------------------------------  

55.4 Bahwa dalam hal terdapat afiliasi antara peserta lelang, Undang-Undang 

Kepailitan dan Peraturan Lelang tidak melarang mengenai hal tersebut, terlebih 

dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak pernah didefinisikan apa yang 

dimaksud dengan afiliasi; ---------------------------------------------------------------- 

55.5 Bahwa persekongkolan yang dituduhkan oleh investigator dalam perkara aquo 

hanya bersifat dugaan bukan merupakan fakta hukum, investigator tidak 

pernah dapat membuktikan atau setidak-tidaknya menunjukkan bagaimana 

proses persekongkolan dilaksanakan; -------------------------------------------------- 

56. Menimbang bahwa Terlapor III Samsuddin menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T16): --  

56.1 Ahli-ahli yang diajukan oleh invetigator tidak ada yang secara jelas dan terang 

memperlihatkan dan/atau menerangkan bahwa tindakan Terlapor IV dan 

Terlapor V selaku kurator PT ATP dalam pelelangan harta boedel pailit PT 

ATP tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran sebagaiman yang dimaksud 

dalam undang-undang persaingan usaha; ----------------------------------------------  
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56.2 Bahwa Terlapor III diduga bersekongkol dengan Terlapor IV dan Terlapor V 

perihal singkatnya waktu penetapan lelang, hal tersebut tidak benar 

dikarenakan berdasarkan peraturan DJKN tentang Standar Operasional 

Prosedur menyatakan, “setelah permintaan lelang diterima lengkap, maka 

maksimal satu hari setelah itu penetapan hari lelang sudah ditetapkan”; ----------  

56.3 Bahwa ralat yang dilakukan bukanlah ralat terhadap besarnya uang jaminan 

sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 3 huruf (a) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 melainkan ralat terhadap besarnya harga 

limit; -----------------------------------------------------------------------------------------  

56.4 Bahwa syarat khusus mengenai surat pernyataan dari balai harta 

peninggalan/kurator yang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila terjadi 

gugatan perdata atau tuntutan pidana berdasarkan pasal 6 angka 4 huruf c PER-

02/PL/2006; ------------------------------------------------------------------------------- 

56.5 Bahwa persyaratan SKT/SKPT dalam pelelangan tanah atau tanah dan 

bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 PER-02/PL/2006 hanya 

berlau pada pelaksanaan lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan 

sedangkan objek lelang dalam perkara ini merupakan lelang proyek jadi tidak 

wajib melampirkan SKT/SKPT sebagai persyaratan; ------------------------------- 

56.6 Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor 

V di hotel Rattan inn bukan untuk mengatur pemenang lelang melainkan dalam 

rangka koordinasi bagaimana menyikapi adanya informasi demonstrasi oleh 

massa pada lelang besoknya yang kami terima dari kepolisian; ------------------- 

56.7 Bahwa pada dasarnya angka 1,5 milyar merupakan kenaikan yang cukup besar, 

dan kenaikan angka 1,5 milyar bukanlah hal yang dilarang dan tidak patut; ----- 

57. Menimbang bahwa Terlapor IV William Edward Daniel dan Terlapor V Imran Satria 

Kristianto menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat 

hal-hal sebagai berikut (vide bukti T17): ------------------------------------------------------  

57.1 Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak investigator pernyataan-pernyataan 

yang diberikan dalam sidang pemeriksaan tidak benar dan mengada-ada. Saksi 

Hendra (pejabat lelang) membenarkan Ralat pengumuman lelang yang 

dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor V; ------------------------------------------ 
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57.2 Ahli-ahli yang diajukan oleh invetigator tidak ada yang secara jelas dan terang 

memperlihatkan dan/atau menerangkan bahwa tindakan Terlapor IV dan 

Terlapor V selaku kurator PT ATP dalam pelelangan harta boedel pailit PT 

ATP tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran sebagaiman yang dimaksud 

dalam undang-undang persaingan usaha; --------------------------------------------- 

57.3 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak termasuk dalam unsur pelaku usaha 

mengingat Terlapor IV dan Terlapor V tidak menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi melainkan melakukan pengurusan 

dan/atau pemberesan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas; ------- 

57.4 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah menyepakati suatu hal apapun 

dengan pihak manapun, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang 

karena pelaksanaan lelang dilangsungkan secara terbuka untuk umum; ---------- 

57.5 Bahwa penjualan harta pailit melalui lelang adalah merupakan suatu eksekusi 

harta pailit untuk dijual dengan harga setinggi-tingginya dan bukan merupakan 

suatu tender pengadaan barang. Penjualan lelang bukanlah satu-satunya cara 

penjualan harta pailit; -------------------------------------------------------------------- 

58. Menimbang bahwa Terlapor VI PT Indo Jaya Multi Energy tidak menyerahkan 

Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan 

berakhir; --------------------------------------------------------------------------------------------  

59. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/VIII/2011  

tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 (vide bukti A141); -------------  

60. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan 

Komisi Nomor 180/KPPU/Kep/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A142); ----------------------------  

61. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-------------------------------- 
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62. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan 

perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

74/KPPU/Pen/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi 

Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A184); ---------------------------------------  

63. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 215/KPPU/Kep/X/2011 tanggal 12 Oktober 

2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2011 (vide bukti A185); --------------------   

64. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Musyawarah Majelis kepada para Terlapor; --------------------------------------------------  

65. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pembacaan putusan perkara Nomor 

04/KPPU-L/2011, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 

241/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang penugasan anggota 

komisi sebagai Majelis Pengganti dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 

04/KPPU-L/2011 (vide bukti A188); ---------------------------------------------------------- 

66. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis 

Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil 

putusan; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan 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 04/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis 

Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:  -------------------------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------------------  

2. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------  
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3. Tentang Objek Perkara; ------------------------------------------------------------------------  

4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ---------------------------------------------------------  

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ------------------------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; --------------------------------------  

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------------------  

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------------------  

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ------------------------------------------------------  

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan 

bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

Para Terlapor sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------  

1.1. Bahwa terdapat pertemuan di Hotel Rattan Inn sebelum proses lelang yang 

dimaksudkan untuk membahas rencana adanya demonstrasi pada saat proses 

lelang berlangsung, pertemuan tersebut dihadiri oleh Samsuddin (Kepala 

KPKNL), Kurator (William Edward Daniel, dan Satria Iman Kristanto) beserta 

staf Kurator;----------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Bahwa seharusnya segala kegiatan yang terkait dengan proses lelang seharusnya 

dilaksanakan  di kantor  KPKNL Banjarmasin;------------------------------------------  

1.3. Dengan demikian patut diduga pertemuan dimaksud untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang lelang;-------------------------------------------------------------- 

1.4. Pada proses pelaksanaan lelang perkara ini, SKT/SKPT yang menjadi salah satu 

persyaratan lelang ini belum terbit akan tetapi proses lelang tetap dilaksanakan 

oleh KPKNL Banjarmasin; ---------------------------------------------------------------- 

1.5. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1)  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: 

”Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan 

SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat”.;----------------------------------------- 

1.6. Apabila SKT/SKPT belum terbit sampai dengan proses lelang maka pejabat 

lelang wajib membatalkan pelaksanaan lelang tersebut, sehingga dengan demikian 

lelang tersebut tidak seharusnya dilanjutkan;--------------------------------------------- 
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1.7. Dalam lelang perkara ini telah terjadi perubahan/ralat dalam pengumuman lelang 

yang diterbitkan di harian lokal Banjarmasin Post pada tanggal 27 April 2010 

yang meralat nilai limit lelang dan jaminan lelang;-------------------------------------- 

1.8. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: ”ralat tidak 

diperkenankan dilakukan terhadap hal sebagai berikut: a. Menaikkan besarnya 

uang jaminan penawaran lelang”;------------------------------------------------- -------- 

1.9. Apabila ada perubahan nilai limit dan nilai jaminan dalam pengumuman lelang 

maka pejabat lelang wajib  membatalkan lelang tersebut.------------------------------- 

2. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----------  

2.1 Terlapor I, PT Bara Multi Pratama, yang beralamat kantor di Menara Kadin 

Lt. 30/P, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, 

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 19 

November 2009 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn di 

Tangerang dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir 

berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris 

dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan dan pertambangan;-----  

2.2 Terlapor II, PT Horizons Asia Resources/IndoNRG Group yang beralamat 

kantor di Jalan Suryopranoto Nomor 1-9, Blok B/20, Kelurahan Petojo Selatan, 

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, merupakan badan usaha berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 3 

Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Kun Hidayat, SH di Jakarta dengan 

kegiatan usaha di bidang kontraktor pertambangan umum;---------------------------- 

2.3 Terlapor III, Samsuddin, S.H. yang beralamat kantor di Jalan Pramuka Nomor 

7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249 - Telepon 0511-4281286/ 4281287, 

Faksimile 0511-4281261, merupakan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam 

pailit) berupa Proyek Jalan Khusus Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 km 

(dua puluh delapan koma enam kilometer) dan pelabuhan khusus batubara seluas 
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kurang lebih sekitar 50 ha (lima puluh hektar) beserta sarana pelengkapnya yang 

terletak di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan;---------------------------- 

2.4 Terlapor IV, William Edward Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL. yang 

beralamat kantor di Menara Rajawali Lantai. 10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, merupakan Kurator PT Anugerah Tapin 

Persada (dalam pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 56/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2009 dan 

yang bersangkutan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Nomor Kurator C.HT.05.15-48 tanggal 20 Februari 2006;-------  

2.5 Terlapor V, Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. yang beralamat kantor di 

Menara Rajawali Lantai. 10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega 

Kuningan, Jakarta 12950, merupakan Kurator PT Anugerah Tapin Persada (dalam 

pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

56/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2009 dan yang 

bersangkutan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia dengan Nomor Kurator C.HT.05.14-04 tanggal 13 Februari 2001;-------  

2.6 Terlapor VI, PT Indo Jaya Multi Energy, yang beralamat kantor di Sampoerna 

Strategic Square – South Tower Lt. 26, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, 

RT 003/004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 

12930, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 11 Februari 2008 yang dibuat oleh 

Notaris Kun Hidayat, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha di bidang pembangkit 

listrik, pertambangan dan perdagangan;--------------------------------------------------- 

3. Tentang Objek Perkara;--------------------------------------------------------------------------  

3.1 Obyek Perkara adalah Pelelangan boedel pailit PT Anugerah Tapin Persada 

(dalam pailit) berupa proyek Jalan Khusus Tambang sepanjang kurang lebih 28,6 

km (dua puluh delapan koma enam kilometer) dan pelabuhan khusus batubara 

seluas kurang lebih sekitar 50 ha (lima puluh hektar) beserta sarana 

pelengkapnya yang terletak di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan 

(Proyek Jalan Khusus Tambang dan Pelabuhan);--------------------------------------- 

3.2 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menolak kesimpulan investigator yang 

menerangkan pengertian lelang dalam perkara a quo masuk dalam pengertian 
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sebagaimana dimaksud dengan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta sebagaimana diatur dalam Vendu 

Reglement maupun Peraturan Menteri Keuangan, dalam pelaksanaan tender 

bukan termasuk lingkup pelayanan dalam pelaksanaan tugas pejabat lelang; ------  

3.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan, berdasarkan penjelasan 

Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha mengenai tender dan Pasal 1 Vendu 

Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908, Staatsblad 1908:189 sebagaimana 

terakhir diubah dengan Staatsblad 1941:3 Jo. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, maka sangatlah 

berbeda antara lelang dengan tender sebagaimana juga keterangan yang 

dikemukakan Direktur Lelang Kementerian Keuangan, sehingga Terlapor 

menolak kesimpulan Investigator yang menyamakan antara tender dengan 

lelang, terlebih lagi dalam konteks lelang kepailitan; ----------------------------------  

3.4 Bahwa menurut Ahli dalam hal lelang maupun tender terdapat persaingan 

diantara pelaku usaha atau individu untuk mendapatkan sesuatu, bisa barang, 

jasa, atau pekerjaan, didalam istilah ilmiah, lelang atau tender ini termasuk ke 

dalam istilah bid rigging, dan di dalam praktek internasional, di AS dan negara-

negara yang tergabung di dalam OECD, pengertian tender ini termasuk juga 

lelang dan hal ini merupakan kewenangan lembaga persaingan; ---------------------  

3.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa persekongkolan tender dapat dilakukan melalui kesepakatan-

kesepakatan dengan jangkauan perilaku yang luas antara lain mencakup 

manipulasi lelang. Oleh karena itu, pengertian tender tersebut mencakup tawaran 

mengajukan harga untuk:------------------------------------------------------------------- 

3.5.1.1 Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;-------------------------- 

3.5.1.2 Mengadakan barang dan atau jasa;------------------------------------------- 

3.5.1.3 Membeli suatu barang dan atau jasa;----------------------------------------- 

3.5.1.4 Menjual suatu barang dan atau jasa.------------------------------------------ 

Oleh karena itu, ruang lingkup penerapan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 tersebut adalah tender atau penawaran mengajukan harga yang dapat 

dilakukan melalui:---------------------------------------------------------------------------- 

- Tender Terbuka;----------------------------------------------------------------------- 
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- Tender Terbatas;----------------------------------------------------------------------- 

- Pelelangan Umum; atau--------------------------------------------------------------- 

- Pelelangan Terbatas.------------------------------------------------------------------ 

3.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dan mempertimbangkan keterangan ahli, Majelis Komisi berpendapat bahwa 

lelang termasuk dalam definisi tender;--------------------------------------------------- 

3.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai KPPU berwenang untuk 

memeriksa perkara a quo sesuai dengan kewenangan KPPU yang diatur didalam 

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.--------------------------------------- 

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------------------------------------------------------  

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

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

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan 

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

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan 

yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal 

adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan 

gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik 

atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan 

jasa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan 

horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; ---------------   

4.3.1 Tentang Kepemilikan silang dan kesamaan personil diantara para peserta 

lelang; ----------------------------------------------------------------------------------  

4.3.1.1 Bahwa diduga terdapat kepemilikan silang dan kesamaan personil 

diantara PT. Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources 

(Indo NRG Group), dan PT. Indo Jaya Multi Energi;----------------  
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4.3.1.2 Bahwa dalam pembelaannya PT. Horizon Asia Resources 

menyatakan dalam hal terdapat afiliasi antara peserta lelang, 

Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Lelang tidak melarang 

mengenai hal tersebut, terlebih dalam Undang-Undang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak 

pernah didefinisikan apa yang dimaksud dengan afiliasi; -----------  

4.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya PT. Bara Multi Pratama menyatakan  

pemegang saham PT. Bara Multi Pratama adalah Junaidi Surya 

dan Suryadi, dan tidak pernah ada perusahaan IndoNRG Group 

dan atau affiliasinya yang menjadi pemegang saham ataupun 

Dewan Komisaris dan Direksi di PT. Bara Multi Pratama, 

sehingga dalil persaingan semu yang dikemukakan oleh 

Investigator tidak terbukti; -----------------------------------------------  

4.3.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menilai adanya 

persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor VI, dengan cara adanya hubungan diantara 

PT Bara Multi Pratama dengan PT Horizons Asia Resources yang 

merupakan anak perusahaan dari IndoNRG Group mengakibatkan 

adanya persaingan semu dalam proses lelang perkara a quo; -------  

4.3.1.5 Bahwa dalam skema kepemilikan dan pengurus yang terdapat 

dalam kesimpulan Investigator, terdapat kesamaan personil 

diantara Terlapor II dan Terlapor VI, yakni atas nama Irwan 

Samudera; ------------------------------------------------------------------  

4.3.1.6 Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak didapatkan penjelasan 

yang memadai dan cukup komprehensif terkait bentuk dari 

afiliasi terkait hubungan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan 

Terlapor VI; ----------------------------------------------------------------  

4.3.1.7 Bahwa didalam akta pendirian Terlapor I, Terlapor II, dan 

Terlapor VI tidak ditemukan adanya kesamaan kepemilikan 

diantara ketiganya; --------------------------------------------------------  
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4.3.1.8 Bahwa adanya kesamaan kepemilikan bukan merupakan bentuk 

persekongkolan ketika tidak disertai perilaku anti persaingan 

yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; -----  

4.3.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses pemeriksaan 

tidak didapatkan penjelasan yang memadai dan cukup 

komprehensif terkait kesamaan personil, yakni atas nama Iwan 

Samudera yang merupakan pengurus Terlapor II dan Terlapor VI;  

4.3.1.10 Bahwa Majelis Komis berpendapat dalam proses pemeriksaan 

tidak didapatkan penjelasan yang memadai dan cukup 

komprehensif terkait bentuk dari afiliasi terkait hubungan 

diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; --------------------  

4.3.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan kepemilikan dan 

kesamaan kepengurusan serta bentuk afiliasi terkait proses lelang 

dalam perkara a quo harus disertai dan dibuktikan mengenai 

perilaku diantara para Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI 

yang diduga bersekongkol; ----------------------------------------------  

4.3.1.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa tidak 

ditemukan bukti terkait dugaan persekongkolan horisontal 

diantara  Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI; -------------------  

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------------------  

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah 

persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau 

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

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------------------------------  

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan 

vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; ------------------   

5.3 Tentang Perubahan Nilai Limit;--------------------------------------------------------- 

5.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator pada pokoknya menjelaskan 

adanya perubahan nilai limit dengan penjelasan sebagai berikut: 

berdasarkan pengumuman pada harian Banjarmasin Post Tanggal 27 

April 2010, memuat harga limit lelang Rp.70.100.000.000,- dengan uang 

Jaminan Rp.35.000.000.000.  Selanjutnya pada tanggal 28 April 2010 
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dilakukan ralat pengumuman lelang pada harian Banjarmasin Post 

menjadi harga limit lelang Rp.90.000.000.000,- dengan uang jaminan 

Rp.45.000.000.000;---------------------------------------------------------------- 

5.3.2 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan Terlapor IV 

melakukan ralat nilai limit pada harian sore Suara Pembaharuan (terbitan 

sore) pada tanggal 27 April 2010 dengan persetujuan Kepala KPKNL 

Banjarmasin;------------------------------------------------------------------------ 

5.3.3 Bahwa adanya perubahan nilai limit terjadi karena ada kesalahan 

pengetikan dari pihak William Edward Daniel, S.E., S.H., L.LM., M.BL 

dan Satria Imran Kristanto, S.H., L.LM selaku Kurator dalam pengetikan 

yang disampaikan ke koran lokal. William Edward Daniel, S.E., S.H., 

L.LM., M.BL dan Satria Imran Kristanto, S.H., L.LM selaku Kurator  

selanjutnya melakukan ralat nilai limit pada harian sore Suara 

Pembaharuan (terbitan sore) pada tanggal 27 April 2010 dengan 

persetujuan Kepala KPKNL Banjarmasin;------------------------------------- 

5.3.4 Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan perubahan nilai limit, bukan 

diperbolehkan tetapi tidak dilarang. Basisnya adalah nilai uang jaminan 

yang baru pun masih dalam kisaran batas dibawah 50%;--------------------- 

5.3.5 Bahwa Ahli berpendapat ketentuan dibuat berdasarkan ceteris paribus. 

Perubahan nilai uang jaminan diperbolehkan apabila hal tersebut terjadi 

karena naiknya nilai limit. Hal tersebut tidak menimbulkan barrier to 

entry terhadap peserta lelang yang lain karena ralatnya diumumkan 

dengan layak;----------------------------------------------------------------------- 

5.3.6 Bahwa dalam proses pemeriksaan Terlapor IV dan Terlapor V 

menyatakan bahwa pengumuman lelang dilakukan pada dua harian yang 

berbeda, yakni harian Banjarmasin Pos yang terbit pagi tertanggal 27 

April 2010 dan harian Suara Pembaharuan yang terbit sore hari 

tertanggal 27 April 2010;--------------------------------------------------------  

5.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ralat yang dilakukan oleh Terlapor 

IV dan Terlapor V terkait nilai limit merupakan ralat terhadap 

pengumuman yang dimuat pada harian Banjarmasin Pos pada penerbitan 
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tanggal 27 April 2010 yang diralat pada penerbitan hari berikutnya 

tertanggal 28 April 2010;---------------------------------------------------------- 

5.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kewajiban mengumumkan proses 

lelang oleh Terlapor IV dan Terlapor V telah memenuhi syarat dengan 

melihat pengumuman pada harian Suara Pembaruan yang terbit sore 

tertanggal 27 April 2010;---------------------------------------------------------- 

5.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pengumuman pada harian Suara 

Pembaruan tersebut telah memberikan informasi yang cukup kepada 

khalayak umum dan juga calon peserta lelang terkait informasi tentang 

lelang yang akan diselenggarakan;----------------------------------------------- 

5.3.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli sebagaimana 

diuraikan di atas yang menyatakan, bahwa perubahan nilai diperbolehkan 

apabila hal tersebut terjadi karena naiknya nilai limit, dan tidak ada entry 

barrier terhadap peserta lelang yang lain karena ralat terhadap nilai limit 

tersebut diumumkan secara layak;----------------------------------------------- 

5.3.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa perubahan nilai 

limit tidak dilarang karena nilai uang jaminan masih dalam kisaran 50% 

dari nilai limit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2006, dan bukan merupakan persekongkolan vertikal untuk 

menfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang lelang;---------------------------- 

5.4 Tentang SKT/SKPT;----------------------------------------------------------------------- 

5.4.1 Bahwa dalam pelaksanaan lelang, SKT/SKPT yang menjadi syarat 

sahnya lelang belum ada pada saat pelaksanaan lelang tanggal 26 Mei 

2010;--------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.2 Bahwa SKT/SKPT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tapin baru diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2010 setelah 

proses lelang selesai dilaksanakan;---------------------------------------------- 

5.4.3 Bahwa menurut keterangan Ahli, lelang boedel pailit adalah lelang 

proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT. Karena proyek 

merupakan suatu hak maka dalam lelang ini tidak diwajibkan adanya 

SKPT;-------------------------------------------------------------------------------- 
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5.4.4 Bahwa pengaturan mengenai SKT/SKPT diatur dalam Pasal 12 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal 

Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, 

yang pada intinya KPKNL wajib  meminta SKT/SKPT dari Kantor 

Pertanahan setempat;-------------------------------------------------------------- 

5.4.5 Bahwa konsekuensi dari tidak adanya SKT/SKPT, maka dalam Pasal 14 

ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang wajib melakukan 

pembatalan lelang;----------------------------------------------------------------- 

5.4.6 Bahwa menurut keterangan Ahli bahwa lelang boedel pailit adalah lelang 

proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT, dan karena proyek 

merupakan suatu hak maka dalam lelang ini tidak diwajibkan adanya 

SKPT, yang harus ada SKPT apabila yang menjadi objek lelang adalah 

tanah;--------------------------------------------------------------------------------- 

5.4.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli 

sebagaimana diuraikan di atas bahwa lelang boedel pailit adalah lelang 

proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT, dan karena proyek 

merupakan suatu hak maka dalam lelang ini tidak diwajibkan adanya 

SKT/SKPT;------------------------------------------------------------------------- 

5.4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai lelang boedel pailit 

adalah lelang proyek maka tidak memerlukan adanya SKT/SKPT, 

sehingga walaupun belum ada SKT/SKPT maka lelang tetap dapat 

dijalankan;--------------------------------------------------------------------------- 

5.5 Tentang adanya pertemuan sebelum lelang;------------------------------------------ 

5.5.1 Bahwa sebelum proses lelang boedel pailit dilaksanakan, pada tanggal 25 

Mei 2010 telah terjadi pertemuan Hotel Rattan Inn yang dihadiri oleh 

Kepala KPKNL, Pejabat Lelang, Tim Kurator, dan Tim Pengamanan;---- 

5.5.2 Bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas informasi 

rencana akan adanya demonstrasi/unjuk rasa pada saat proses lelang 

berlangsung pada tanggal 26 Mei 2010;---------------------------------------- 



SALINAN         
 

halaman 33 dari 37 
 
 

5.5.3 Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan lelang 

karena berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa akan ada 

demonstrasi pada saat proses pelelangan;--------------------------------------- 

5.5.4 Bahwa dalam proses pemeriksaan dan kesimpulan Investigator tidak 

terdapat penjelasan terkait dengan upaya persekongkolan untuk 

memenangkan pelaku usaha tertentu dalam proses lelang melalui 

pertemuan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 

tanggal 26 Mei 2010;-------------------------------------------------------------- 

5.5.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tidak ditemukan cukup 

bukti bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan untuk 

mengatur/menentukan pemenang tender;--------------------------------------- 

5.5.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa pertemuan 

yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2010 di Hotel Rattan Inn bukan 

merupakan bentuk persekongkolan vertikal untuk mengatur/menentukan 

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

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;  --------------------------------------  

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

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

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan 

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

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------------------  

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi; ---------------------------------------------------------------------  
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6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Bara 

Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, dan PT. Indo Jaya Multi 

Energi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1., 

2.2, dan 2.6 di atas; ------------------------------------------------------------------   

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------               

6.4 Unsur Bersekongkol; -----------------------------------------------------------------------  

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam 

Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif 

siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta 

tender tertentu; -----------------------------------------------------------------------  

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat 

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

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -------------------------------------  

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------------------------  

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ------------------  

d. menciptakan persaingan semu; -----------------------------------------------  

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ---------  

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; --------  

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau 

pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku 

usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;  -----------  

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal 

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan 

yang dilakukan oleh PT. Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia 

Resources, dan PT. Indo Jaya Multi Energi tidak memenuhi unsur 

persekongkolan karena tidak terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak 

atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan 



SALINAN         
 

halaman 35 dari 37 
 
 

tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan 

pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta  tender lainnya, serta 

menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -------  

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal 

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan 

yang dilakukan oleh Samsuddin, S.H. selaku kepala KPKNL 

Banjarmasin, dengan PT. Bara Multi Pratama, dan PT. Horizon Asia 

Resources tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti 

terjadi tindakan menfasilitasi/mengatur untuk memenangkan PT. Bara 

Multi Pratama sebagai pemenang lelang; ----------------------------------------  

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; -------------  

6.5 Unsur Pihak Lain; --------------------------------------------------------------------------  

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak 

Lain adalah:---------------------------------------------------------------------------  

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender 

yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai 

peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender 

tersebut” ------------------------------------------------------------------------------  

6.5.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bara 

Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, Samsuddin, S.H., William 

Edward Daniel, S.E., S.H., L.LM., M.BL, Satria Imran Kristanto, S.H., 

L.LM, PT. Indo Jaya Multi Energi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 

Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.6 di atas. ----------------------------------------  

6.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; -------------------------  

6.6 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -------  

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau 

menentukan pemenang lelang, maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan 

unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------  

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi 

menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya Persekongkolan baik vertikal maupun 

horizontal yang dilakukan oleh PT. Bara Multi Pratama, PT. Horizon Asia Resources, 
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Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, S.E., S.H., L.LM., M.BL, Satria Imran 

Kristanto, S.H., L.LM, PT. Indo Jaya Multi Energi dalam Pelelangan Boedel Pailit PT. 

Anugerah Tapin Persada (Pailit) di Propinsi Kalimantan Selatan; ---------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;  ----------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

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

8.1 Bahwa PT. Horizon Asia Resources, Samsuddin, S.H., William Edward Daniel, 

S.E., S.H., L.LM., M.BL, Satria Imran Kristanto S.H., L.LM, telah bersikap 

kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung;------------------------------------ 

8.2 Bahwa PT. Bara Multi Pratama, PT. Indo Jaya Multi Energi tidak kooperatif 

selama proses pemeriksaan berlangsung;------------------------------------------------- 

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;------------------------------------------------------- 

Majelis Komisi merekomendasikan untuk dilakukannya harmonisasi Peraturan 

Perundang-Undangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Kementerian 

Keuangan dimana Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan proses lelang 

Kepailitan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Persaingan Usaha yang sehat..----------- 

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, 

serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, 

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

 

MEMUTUSKAN  

 

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

dan Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 

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

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada 

hari Rabu tanggal 2 November 2011 yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Angraini, S.H., M.H. 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. 

Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di 

muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 
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November 2011 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H sebagai Anggota Majelis Komisi 

dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Anggota Majelis Komisi 

Pengganti, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H. dan Aru Armando, S.H.  masing-

masing sebagai Panitera.  

Ketua Majelis Komisi, 

 

 

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

Ttd. 

Dr. Sukarmi, S.H., M.H 

Anggota Majelis Komisi, 

Ttd. 

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi  

 

Panitera, 

Ttd. 

Akbar Hariyadi, S.H. 

Ttd 

Aru Armando, S.H. 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Plh. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Penindakan 

 
 
 
 

Setyabudi Yulianto 


