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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, dunia usaha merupakan salah satu 

kegiatan yang diminati oleh banyak orang di Indonesia. Lahirnya pengusaha-

pengusaha baru dalam segmentasi pasar yang sama di Indonesia tentunya menjadi 

suatu ancaman bagi para pengusaha nasional dan para pengusaha asing yang lebih 

dahulu terjun dalam dunia usaha, terlebih lagi apabila barang/jasa yang 

ditawarkan serupa atau sejenis yang nantinya dapat mensubstitusikan barang/jasa 

yang mereka tawarkan. Kondisi tersebut tentunya akan berimplikasi pada 

terciptanya suatu iklim persaingan usaha.  

Terciptanya iklim persaingan usaha akan berdampak positif apabila persaingan 

tersebut dilakakukan secara sehat, jujur dan adil (fairness). Persaingan yang sehat 

akan membuat para pengusaha berlomba-lomba untuk terus meningkatkan 

kualitas barang/jasa yang dihasilkan, meningkatkan kualitas sumber daya 

pendukung untuk menghasilkan barang/jasa, meningkatkan pelayanan terhadap 

pengguna barang/jasa dan menstabilkan nilai harga jual barang/jasa agar dapat 

bersaing di dalam pasar. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat bukan 

hanya penyedia barang/jasa yang diuntungkan tetapi pengguna barang/jasa 
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(konsumen) juga ikut diuntungkan untuk memperoleh barang/jasa yang 

berkualitas dengan harga yang terjangkau. 

Kenyataannya dari dahulu sampai saat ini banyak persaingan usaha yang 

dilakukan secara tidak sehat. Berbagai cara dapat dilakukan oleh salah satu atau 

beberapa perusahaan untuk dapat menguasai pasar dan menghambat perusahaan 

lain untuk dapat masuk ke dalam pasar. Padahal aturan hukum secara tegas 

melarang pelaku usaha melakukan praktek monopoli dan melarang segala bentuk 

kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Aturan ini 

diberlakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap 

pelaku usaha dan konsumen, karena konsumen dapat merasakan dampak dari 

adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Aturan hukum yang mengatur dan 

memberikan perlindungan serta kepastian hukum tersebut adalah Undang-Undang 

No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Salah satu kegiatan yang 

sering terjadi dan merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 

adalah kegiatan persekongkolan (conspiracy). Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU 

No. 5 Tahun 1999 persekongkolan adalah salah satu kegiatan kerjasama yang 

dilakukakan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 

Kegiatan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dapat 

menimbulkan rasa ketidakadilan yang cenderung diskriminatif terhadap satu atau 

beberapa pelaku usaha. Hal ini terlihat ketika tidak adanya kesempatan yang sama 

bagi sesama pelaku usaha untuk dapat masuk ke dalam suatu segmentasi pasar. 

Kegiatan persekongkolan akan lebih merugikan apabila dilakukan dalam tender 



3 
 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PBJP) karena 

mengingat pendanaan dari PBJP bersumber dari APBN. Dalam hal ini pihak 

konsumen bukan hanya pemerintah selaku pengguna anggaran tetapi masyarakat 

luas pun ikut merasakan baik atau buruknya dari suatu kegiatan PBJP, karena 

dalam setiap kegiatan PBJP akan berdampak pada pelayanan masyarakat, artinya 

masyarakat  juga termasuk sebagai pihak konsumen dalam kegiatan PBJP.  

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan/penyediaan sumber daya, baik itu berupa barang 

atau berupa jasa pada suatu instansi atau institusi negara. Pengadaan barang dan 

jasa pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah lelang (procurement) 

melibatkan ratusan bahkan ribuan instansi/institusi negara di pusat dan di daerah, 

serta melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD. Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengadaan barang/jasa yang 

dananya bersumber baik sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD. PBJP 

dalam hal ini meliputi kegiatan pengadaan barang, pengadaan pekerjaan 

konstruksi, pengadaan jasa konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya sesuai dengan 

kubutuhan pada setiap instansi/institusi negara.
1
  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) saat ini telah diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

namun setelah dua tahun diberlakukan Perpres 54 Tahun 2010 disempurnakan 

melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, kemudian terakhir 

disempurnakan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 

                                                           
1
 Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah (Jakarta; Laskar Aksara, 2012), hlm. 6. 
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tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada masa setelah 

diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 juga mengalami 

perubahan sebanyak tujuh kali yang pada akhirnya disahkan Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010.  

Sampai saat ini aturan mengenai PBJP telah banyak mengalami perubahan dan 

perbaikan, namun masih saja banyak terjadi kegiatan persekongkolan yang 

melibatkan pihak pemerintah (selaku pengguna barang/jasa) dengan salah satu 

atau beberapa pelaku usaha untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. 

Artinya dalam peraturan pelaksanaannya masih ada kesempatan yang menjadi 

peluang untuk dapat melakukan kegiatan persekongkolan oleh pihak-pihak yang 

terkait dalam bisnis PBJP . Dengan adanya kegiatan persekongkolan dapat 

memicu persaingan usaha yang tidak sehat sehingga nantinya akan ada 

kecenderungan untuk bertindak diskriminatif tanpa memperdulikan rasa keadilan 

oleh pihak panitia terhadap peserta tender. 

Kegiatan PBJP seharusnya didasari dengan prinsip Good Governance and Clean 

Government atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk 

menjalankan prinsip tersebut, pemerintah harus melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang efisien, pembuatan peraturan 

yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan 
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sosial antara pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.
2
 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang 

dibelanjakan melalui PBJP, diperlukan upaya menciptakan keterbukaan, 

transparasi, akuntabilitas serta prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses 

PBJP sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi 

kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. 

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 ditujukan untuk meningkatkan 

keberpihakan pemerintah (selaku pengguna anggaran dan pengguna barang/jasa) 

terhadap industri nasional dan usaha kecil serta menumbuhkan industri kreatif, 

inovatif yang mandiri dengan mengutamakan penggunaan industri kreatif dalam 

negeri.
3
 Keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri, tentunya akan 

membuat para pengusaha dalam negeri tertarik dan tergiur untuk dapat ikut serta 

dalam kegiatan PBJP. Ketika begitu banyak para pengusaha yang ikut serta dalam 

kegiatan PBJP tentu akan memicu terjadinya persaingan usaha. Persaingan ini 

akan berdampak positif apabila dilakukan oleh panitia dan peserta tender secara 

sehat, jujur dan adil. Namun sudah menjadi rahasia umum dalam kegiatan PBJP 

yang melalui proses tender rentan terjadi praktek persekongkolan untuk dapat 

mengatur dan menentukan pemenang lelang. 

Kegiatan persekongkolan secara tegas diatur dalam Pasal 22 oleh UU No. 5 

Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang 

                                                           
2
 R. Serfianto DP, Iswi Hariyani, Rahasia Menang Tender Barang dan Jasa (Yogyakarta; 

Pustaka Yustisia, 2011), hlm 12. 
3
  Ibid.,  hlm 13. 
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tender, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Aturan 

mengenai persekongkolan secara lebih rinci diatur dalam Pedoman Pasal 22 

tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Dalam Pasal 22 UU No. 5 

Tahun 1999 disebutkan adanya unsur “pihak lain”. Secara rinci dijelaskan dalam 

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender, maksud dari kalimat 

“pihak lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan beberapa 

pihak, baik itu persekongkolan secara horizontal (pelaku usaha dengan pelaku 

usaha lain), vertikal (pelaku usaha dengan panitia pelaksana tender), dan 

horizontal vertikal (melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses 

tender, misalnya: melibatkan panitia, pemberi pekerjaan/pemegang anggaran, dan 

pelaku usaha).
4
 Seharusnya dengan keberadaan Pedoman Pasal 22 tentang 

Larangan Persekongkolan Tender mampu menjadi pondasi dasar untuk tidak 

melakukan kegiatan yang dilarang bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis 

PBJP sehingga akan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 

Aturan-aturan hukum tersebut harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah sehingga UU No. 5 Tahun 1999 memang benar-benar 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengusaha dan 

konsumen. Salah satu upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu 

membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama periode 2006-2012 telah 

menangani beberapa perkara terkait persekongkolan tender. Perkara 

persekongkolan tender tersebut berjumlah 97 perkara atau sekitar 56 persen dari 

173 perkara (total jumlah perkara). Sekitar 77 persen dari 97 perkara tersebut 

                                                           
4
 www.surabayapagi.com  dikutip dari artikel L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.  
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terbukti terjadi persekongkolan yang totalnya senilai Rp 8,6 triliun, dengan rincian 

24 perkara tender proyek APBN sebesar Rp. 6,6 triliun, 36 proyek APBD senilai 

Rp. 1,6 triliun, dan 15 perkara tender di BUMN/BUMD sebesar Rp. 400 miliar.
5
 

Kegiatan persekongkolan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat dalam proses PBJP, sering terjadi praktek “lelang arisan” yang mana 

pemenangnya sudah diatur secara bergiliran seperti arisan. Pemenang lelang 

biasanya adalah orang yang sama walaupun identitas perusahaannya 

beranekaragam. Pemenang lelang bahkan sudah ditentukan sebelum pelelangan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam Pelaksanaan PBJP rentan terjadi praktik 

suap, korupsi dan persekongkolan tender yang melibatkan Pejabat Pengadaan 

selaku pengguna anggaran (konsumen) dengan pengusaha selaku penyedia 

barang/jasa.
6
 

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) Surabaya, Dendy R. Sutrisno mengatakan bahwa selama ini ada banyak 

kesempatan yang bisa digunakan sebagai cara untuk melakukan kegiatan 

persekongkolan tender. Belajar dari pengalaman KPPU terdapat 14 tahapan yang 

biasanya muncul dalam melakukan persekongkolan, dimulai sejak dari 

perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Jika disistematiskan dari hal yang 

terkecil, persekongkolan itu bisa dimulai dari perencanaan, penyusunan Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pembentukan   panitia, dari dokumen 

persyaratan, prakualifikasi, penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada saat 

pembukaan tender, bahkan pada tahap paling akhir, yakni evaluasi pelaksanaan, 

                                                           
5
 www.tribunnews.com dikutip dari artikel “KPPU: Persekongkolan Tender Usaha Masih 

Mendominasi”. Selasa, 26 Maret 2013. Pukul 13.45 WIB. Sumber: Kompas. 
6
 R. Serfianto DP, Iswi Hariyani. Op.Cit., hlm 2. 
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semuanya bisa bersekongkol.
7
 Dengan demikian terlihat begitu banyaknya 

tahapan yang memberikan peluang untuk dapat melakukan persekongkolan 

tender. Selain itu jumlah APBN/APBD yang cukup besar membuat para pihak 

tertarik dan tergiur untuk dapat mengambil keuntungan lebih dari kegiatan belanja 

barang/jasa pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan mendominasinya perkara 

terkait persekongkolan tender PBJP yang ditangani oleh KPPU. 

Dengan adanya persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 

akan ada indikasi terjadinya penurunan kualitas barang/jasa, penurunan pelayanan 

terhadap pengguna barang/jasa yang tidak diimbangi dengan nilai harga jual dari 

suatu barang/jasa. Ketika hal itu terjadi banyak pihak yang dirugikan, bukan 

hanya sekedar terjadinya kebocoran keuangan negara, namun masyarakat luas pun 

ikut dirugikan jika kegiatan persekongkolan berdampak pada penurunan kualitas 

pelayanan terhadap publik. Selain itu para pengusaha lain (peserta tender selain 

pemenang) yang ikut serta dalam kegiatan PBJP juga ikut dirugikan. Dalam hal 

ini tentunya ada unsur ketidakadilan yang cenderung diskriminatif terhadap para 

peserta tender. Seharusnya UU No. 5 Tahun 1999 dapat menjadi pondasi dasar 

kesadaran hukum dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum  

bagi para pihak yang dirugikan dengan adanya kegiatan persekongkolan. Salah 

satu bentuk perlindungan adalah dengan memberikan upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh para pihak yang dirugikan oleh adanya kegiatan persekongkolan. 

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai pengadaan barang dan jasa secara adil yang dituangkan dalam 

                                                           
7
 www.kppu.go.id Pernyataan Kepala KPD Surabaya Dendy R. Sutrisno, dalam Sosialisasi 

Persaingan Usaha yang mengangkat tema tentang “Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif 

Persaingan Usaha yang Sehat”, diakses tanggal 26 Juni 2013. 
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skripsi berjudul “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Proses 

Tender Secara Adil (Fairness) Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengadaan barang dan 

jasa pemerintah melalui proses tender secara adil (fairness) ditinjau dari Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999. Sedangkan pokok bahasan penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana kriteria pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui tender 

berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999? 

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tender berdasarkan Peraturan Presiden No. 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa 

dirugikan dengan adanya kegiatan persekongkolan tender dalam proses 

pelaksanaan PBJP? 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah 

pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses tender secara adil (fairness) 

ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sedangkan ruang lingkup bidang 

ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya Hukum 

Persaingan Usaha. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk memaparkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai: 

1. Kriteria pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui tender berdasarkan 

UU No. 5 Tahun 1999. 

2. Tata cara pelaksanaan tender yang sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan 

adanya kegiatan persekongkolan tender dalam proses PBJP. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya hukum persaingan usaha. 

b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah 

penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pemerintah baik itu kementerian, lembaga, satuan kerja daerah dan 

intitusi yang terkait, dapat memberikan masukan bagi kinerja pengadaan 

barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, profesional, jujur dan adil, 
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sehingga dapat meminimalisir persekongkolan tender dan terciptanya 

persaingan usaha yang sehat. 

b. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukkan bagi masyarakat umum, 

berupa informasi-informasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah, yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, 

profesional, adil, jujur dan sehat, sehingga sesuai dengan amanat Undang-

Undang Anti Monopoli.  

c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pengadaan barang dan 

jasa pemerintah melalui proses tender yang dilaksanakan secara adil 

(fairness) sabagai sarana untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang 

sehat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, selain itu berguna 

untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 

satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


