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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kriteria tender pengadaan barang dan jasa pemerintah akan berjalan dengan 

adil (fairness) apabila dalam pelaksanaannya berlandaskan prinsip efisiensi, 

efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel 

sehingga penggadaan baran/jasa pemerintah akan terhindar dari kegiatan 

persekongkolan tender yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. 

Persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi 

dilarang ketika dalam persekongkolan tersebut terbukti mengakibatkan 

persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu kegiatan persekongkolan 

dirumuskan dengan pendekatan Rule of Reason, yaitu bahwa suatu tindakan 

memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran 

terhadap persaingan usaha yang sehat. Pembuktian tersebut dilakukan dengan 

cara melihat akibat dari dilakukannya kegiatan persekongkolan. 

Persekongkolan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 

dapat terjadi karena adanya kegiatan penyimpangan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha maupun pihak penyelenggara tender pemerintah. Kegiatan 
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penyimpangan tender dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan 

pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi peserta, tahap 

penyusunan dokumen tender, tahap pengumuman tender, tahap pengambilan 

dokumen, tahap penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), tahap penjelasan 

tender, tahap penyerahan penawaran dan pembukaan dokumen, tahap 

evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan 

peserta lelang, sampai tahap penunjukan pemenang. Kegiatan penyimpangan 

ini terjadi dalam tataran teknis dan harus dihindari oleh para pihak yang 

terlibat dalam kegiatan PBJP. Tataran teknis yang membahas mengenai tata 

cara pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Perpres No. 54  

Tahun 2010. Dalam pelaksanaan PBJP dibutuhkan korelasi antara UU No. 5 

Tahun 1999 sebagai batasan dalam bertindak dengan Perpres No. 54 Tahun 

2010 sebagai tata cara untuk bertindak. Jika korelasi antara dua aturan yang 

saling melengkapi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat 

dipastikan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan secara 

adil (fair) dan terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat.  

 

2. Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang tata cara pelaksanaan tender 

yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (dalam hal ini pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran/panitia tender) mulai dari tahap 

perencanaan penggadaan barang/jasa, tahap penetapan metode pemilihan 

pengadaan barang/jasa, tahap pemilihan metode penyampaian dokumen, 

tahap pemilihan metode evaluasi penawaran, tahap pemilihan metode 

kualifikasi, sampai pada tahap penyusunan jadwal pemilihan penyedia 

barang/jasa. Dengan adanya pemaparan mengenai tata cara pelaksanaan 
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tender pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak penyedia barang/jasa (pelaku 

usaha) dapat mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan yang dilakukan 

oleh pihak penyelenggara yang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihak penyelenggara juga harus 

melaksanakan prosedural sesuai dengan amanah Perpres No. 54 Tahun 2010 

sehingga dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah 

tidak menimbulkan polemik yang berujung kepada konflik diantara para 

pihak yang terlibat, maksudnya jika terjadi pelanggaran persaingan usaha 

yang tidak sehat oleh satu pihak yang terlibat dapat diketahui secara jelas 

dimana letak pola-pola persekongkolan yang tidak sesuai dengan tata cara 

pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.  

 

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha ketika adanya indikasi 

persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah adalah 

melakukan sanggahan kepada pihak penyelenggara (panitia tender) saat 

tender itu berlangsung, atau pelaku usaha dapat mengajukan pelaporan ke 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan upaya yang dapat 

dilakukan pemerintah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang/jasa, 

dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada penyedia 

barang/jasa yang terbukti melakukan persekongkolan tender yang berakibat 

pada persaingan usaha tidak sehat. Selain itu upaya pencegahan yang dapat 

dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan penggunaan e-

procurement sehingga penggadaan barang/jasa pemerintah dapat diakses oleh 

masyarakat umum dengan lebih mengedepankan prinsip transparansi, 

keterbukaan, adil dan tidak diskriminatif, efektif, efisien dan akuntabel. 
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Kemudian peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal melakukan 

pengawasan terhadap kinerja pemerintahan agar dapat terselenggara dengan 

baik dan bersih (good governance). Oleh sebab itu, Perpres No. 54 Tahun 

2010 menjamin bahwa masyarakat dapat menyampaikan informasi atau  

pengaduan  mengenai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 

yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 juga 

menjamin adanya peran serta masyarakat  umum untuk dapat melakukan 

pelaporan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Artinya 

masyarakat dapat melakukan pelaporan secara tertulis kepada KPPU terkait 

dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha 

dan/atau pihak penyelenggara (panitia tender). 

 

B. Saran 

Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih 

memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya 

praktek persekongkolan dalam tender. Perpres No. 54 Tahun 2010 masih 

memungkinkan bagi panitia pengadaan dan/atau pelaku usaha untuk melakukan 

kegiatan persekongkolan disetiap tahapannya. Maka dari itu diperlukan 

pemaksimalan penggunaan e-procurement pada setiap 

Kemeterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi pemerintahan. 

Dengan e-procurement pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat 

berjalan lebih efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan 

akuntabel. E-procurement juga dapat menuntut penyedia barang/jasa untuk 

berlomba-lomba dalam melakukan efisiensi, namun disisi lain juga menuntut 
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untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kondisi semacam ini merupakan ciri 

dari terciptanya persaingan usaha yang sehat, selain itu juga akan mendukung 

iklim investasi yang kondusif bila e-procurement diterapkan secara konsisten di 

tingkat nasional. 

 


