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BAB III 

TINJAUAN TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Menurut Frank Fishwick, bahwa kata “monopoli” berasal dari kata 

Yunani yang berarti “penjual tunggal”. Disamping itu, istilah monopoli di 

Amerika Serikat sering digunakan antitrust untuk pengertian dengan istilah 

“antimonopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat eropa, 

yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Selain itu, terdapat 

lagi istilah monopoli yang artinya yaitu istilah “kekuasaan pasar”. Dalam 

praktek keempat istilah itu, yaitu istilah “monopoli”. “antitrust”, “kekuatan 

pasar”,  dan “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. keempat istilah 

tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang 

menguasai pasar, di mana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi  

atau substitusi potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut 

untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti 

hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran 

pasar.
59

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut monopoli adalah 

situasi  pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) 

sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, 
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sehingga harganya dapat dikendalikan, seperti penguasaan minyak bumi dan 

gas alam oleh pemerintah dan hak tunggal untuk berusaha lainnya.
60

 

Secara yuridis menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

“monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha”. 

Selanjutnya, secara yuridis dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, “praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

atas pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.” 

Kemudian yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi dalam 

pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, “pemusatan kekuatan 

ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu 

atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau 

jasa”.  

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum 

adalah praktek monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktek monopoli ini 

telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku 
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usaha ekonomi terhadap suatu produk dan atau jasa tertentu, serta menentukan  

sendiri harga produk dan atau jasa tertentu. Praktik monopoli yang demikian 

dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan 

umum.
61

 

 Sementara itu, persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam pasal 1 

angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 

antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 

hukum atau menghambat persaingan usaha. 

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang 

(unfair competition) atau praktek bisnis yang tidak jujur. jadi, persaingan usaha 

tidak sehat adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku 

usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha.  

Praktek bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan iktikad baik, kejujuran di dalam berusaha, 

perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum, karenanya praktek bisnis 

yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya 

ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar atau tidak sehat dan 

dapat merugikan konsumen.
62
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B. Pengertian Persekongkolan 

Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang diantara pelaku usaha 

dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan 

pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan sering disebut 

dengan konspirasi (conspiracy).  

Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar 

pelaku usaha, dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses 

persaingan, membuat para produser harus bertindak secara efisien dan inovatif. 

Namun dalam prakteknya, kebanyakan pelaku usaha atau produser 

mengelakkan persaingan itu sendiri. Dan produser membuat penguasaan pasar 

dengan berkolaborasi antar pelaku usaha.
63

 

Istilah persekongkolan pertama kali ditemukan pada Antitrust law USA 

yang di dapat melalui dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tertinggi Amerika 

Serikat, yaitu berkaitan dengan ketentuan  pasal 1  the sherman act 1890, 

dimana dalam pasal tersebut dinyatakan persekongkolan untuk menghambat 

perdagangan. Mahlamah tertinggi USA juga menciptakan istilah concerted 

action, untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat 

perdagangan, serta kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada 

persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat 

disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah, 

maka persekongkolan merupakan suatau perjanjian yang konsekuensinya 

adalah perilaku yang saling menyesuaikan. Meskipun demikian, ada juga yang 
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menyamakan istilah persekongkolan (conspirasy/konspirasi) dengan istilah 

collusion (kolusi) yakni “ A secret agreement between two or more people for 

deceiful or produlent purpose”, artinya, bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu 

perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan 

penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan kospirasi dan cenderung 

berkonotasi negatif/buruk.
64

 

Dilihat dari bentuk prilaku dalam persekongkolan dapat dibedakan 

dalam beberapa bentuk: 

1. Bid suppression, terjadi apabila peserta tender sepakat untuk menahan diri 

dari proses tender atau akan menarik dari penawaran tender dengan harapan 

pihak-pihak yang sudah ditentukan dapat memenangkan tender 

2. Complementary bidding, terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat 

untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau mengajukan 

persyaratan khusus yang tidak akan diterima oleh pemilik pekerjaan atau 

proyek 

3. Bid rotation, bentuk ini berkaitan dengan harga penawaran yang bertolak 

belakang dengan Complementary bidding dimana peserta tender 

mengajukan penawaran tetapi dengan mengambil posisi sebagai penawar 

dengan harga terendah. 

4. Subcontracting, bentuk ini menjadi indikasi terjadinya persekongkolan 

tender. Pelaku usaha sepakat untuk tidak mengajukan penawaran dengan 
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menerima konpensasi menjadi subcontracting sebuah pekerjaan atau 

menjadi pemasok tertentu bagi pemenang tender.
65

 

Di antara persekongkolan, persekongkolan tender adalah yang paling 

merugikan negara dan masyarakat luas. Persekongkolan terjadi apabila pelaku 

usaha: 

1. Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait 

secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek dan/ atau 

penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik. 

2. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsumg maupun 

dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di antara mereka 

untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender. 

3. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun 

tak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di 

antara mereka untuk menentukan  

4. Pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama maupun dengan 

kompensasi tertentu. 

5. Menggunakan kesempatan ekslusif melakukan penawaran tender sebelum 

waktu yang ditetapkan.
66

 

Fasilitas ekslusif yang diberikan penyelenggara tender dan/atau pihak 

terkait dapat berupa informasi tertentu misalnya tentang: 

1. Nilai proyek dan/atau struktur penawaran pelaku usaha lain, 
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2. Informasi dini yang diberikan jauh sebelum disampaikan kepada pelaku 

usaha lain, 

3. Peraturan tertentu yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain, 

4. Penetapan pemenang yang direkayasa peserta tender yang lain hanya 

diperlakukan sebagai pembanding dan sebelumnya sudah dipastikan kalah 

dan sebagainya.
67

 

Perusahaan atau individu yang melakukan persekongkolan, terutama 

persekongkolan tender, melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Berikut ini adalah contoh praktik usaha yang melanggar ketentuan tentang 

persekongkolan, apabila: 

1. Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu mempengaruhi pemberi 

tender secara langsung maupun tak langsung untuk mensyaratkan pihaknya 

sebagai mitra, siapa pun pelaku usaha atau kelompok usaha yang 

memenangkan tender, 

2. Pelaku usaha atau kelompok yang menjadi agen tunggal atau produsen dari 

produk tertentu mempengaruhi pemberi tender secara langsung maupun tak 

langsung untuk mensyaratkan pengguna produk tersebut sebagai salah satu 

asupan dalam pengerjaan proyek yang ditenderkan. 

Terdapat beberapa jenis persekongkolan yang diatur dalam Undang-

undang Anti Monopoli karena dianggap mengakibatkan  persaingan usaha 

tidak sehat, yaitu: 

a. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender (pasal 22) 
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b. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan (pasal 23) 

c. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk (pasal 24)
68

 

C. Persekongkolan tender 

Persekongkolan tender berasal dari kolaborasi dan terminologi yaitu 

persekongkolan dan tender. Yang dimaksud dengan tender adalah tawaran 

mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau 

jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu 

pekerjaan.
69

 Dari Pengertian diatas,  tender meliputi antara lain:
70

 

1. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memborong  atau melaksanakan 

suatu pekerjaan; 

2. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk mengadakan barang-barang atau 

jasa; 

3. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memebeli suatu barang dan atau 

jasa; 

4. Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan atau 

jasa. 

Dalam prakteknya pengertian tender adalah sama dengan pengertian 

“lelang”. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan 

kebutuhan barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode 
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dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang 

terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.
71

  

Definisi tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan. Dari definisi 

tersebut, pengertian tender dan lelang tidak dibedakan. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku 

usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip 

persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar 

(barrier to entry),
72

 kolusi, dan tindakan lain yang brtujuan untuk 

menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender.
73

 

Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, 

untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini 

tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh 

satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian 

tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: 

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. 

2. Mengadakan barang dan atau jasa. 

3. Membeli suatu barang dan atau jasa. 

4. Menjual suatu barang dan atau jasa. 
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Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan 

harga yang dapat dilakukan melalui:
74

 

1. Tender terbuka  

2. Tender terbatas 

3. Pelelangan umum, dan 

4. Pelelangan terbatas. 

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung 

dan penunjukan yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga 

tercakup dalam penerapan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
75

 

Tender menurut pasal 22 penjelasan atas Undang-undang Nomor 5 

tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. 

Pengertian tersebut sangatlah sempit dan terbatas. 

Tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan 

kesempatan yang seimbang bagi semua penawar sehingga menghasilkan harga 

yang paling murah dengan output yang maksimal. Oleh karenanya, 

persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya 

persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beriktikad baik untuk 

melakukan usaha di bidang bersangkutan. Agar terciptanya persaingan usaha 

yang sehat, pelaksanaan tender atau pengadaan barang/jasa harus menerapkan 

prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 
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1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung 

jawabkan; 

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang 

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 

3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi 

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan 

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 

jelas dan transparan; 

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 

evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, 

sifatnyaterbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya; 

5. Adil/ Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 
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pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 

berlaku dalam pemgadaan barang/jasa.
 76

 

Dalam proses penyelenggaraan tender harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut:  

1. Penyelenggara tender, yaitu pengguna barang dan/atau jasa; penjual barang; 

dan  panitia tender. 

2. Peserta tender, yaitu para pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, atau 

pembeli barang, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta tender. 

3. Persyaratan tender, meliputi kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi peserta 

tender; spesifikasi dan standar barang dan/atau jasa; jaminan yang harus 

diberikan peserta tender, serta persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan 

dalam dokumen tender pengadaan barang dan/atau jasa, dan/atau penjualan 

barang. 

4. Penawaran teknis dan harga terbaik yang diajukan oleh penyedia barang 

dan/atau jasa, atau penawaran harga terbaik yang diajukan oleh pembeli 

barang. 

5. Kualitas barang dan/atau jasa, untuk pengadaan barang dan/atau jasa. 

6. Waktu tertentu. 

7. Tata cara dan metode tertentu, antara lain meliputi prosedur tender, cara 

pemberitahuan perubahan, penambahan, atau pengurangan isis dokumen 

tender; cara penyampaian penawaran, mekanisme evaluasi, dan penentuan 
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pemenang tender; serta mekanisme pengajuan sanggahan dan/atau 

tanggapan.
77

 

Konsep persekongkolan tender di Indonesia memiliki kemiripan dengan 

Amerika Serikat. Kemiripannya terdapat pada pengembangan konsep yang 

didasarkan bukan pada peraturan perundang-undangan, melainkan lembaga 

pengawas persaingan hukum, yaitu KPPU di Indonesia dan Pengadilan di 

Amerika Serikat.
78

 Pada perkembangan awal penegakan hukum Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999, khusunya dalam putusan KPPU tentang 

persekongkolan tender, ditemukan kecenderungan bahwa KPPU masih 

mencoba membangun konsep persekongkolan tender.
79

 

Persekongkolan tender (bid ringging) adalah praktek yang dilakukan 

antara penawar tender selama proses penawaran, untuk melaksanakan kontrak 

kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan pemerintah. Atau 

dengan cara, para penawar tender telah sepakat untuk menentukan perusahaan 

mana yang mendapat sebuah proyek tender dengan harga yang telah disepakati 

juga. Bahkan sebelum di umumkan pemenang tender dan harga kontrak para 

peserta tender telah menyepakati, baik pemenang maupun harga yang 

dikehendaki.
80

 

persekongkolan tender juga merupakan  perbuatan pelaku usaha lain 

untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang 
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tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

Berdasarkan pengertian tersebut, Kristanto membagi unsur-unsur dalam 

persekongkolan tender sebagai berikut;
81

 

a. Adanya dua atau lebih pelaku usaha 

b. Adanya kerja sama untuk melakukan persekongkolan dalam tender; 

c. Adanya tujuan untuk menguasai pasar; 

d. Adanya usaha untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;dan 

e. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

Unsur-unsur di atas sedikit berbeda dari unsur-unsur persekongkolan 

tender yang ditetapkan oleh KPPU berdasarkan rumusan pasal 22, KPPU 

sebagai otoritas pengawas persaingan  dalam menilai kasus-kasus 

persekongkolan tender menguraikan pasal 22 menjadi unsur-unsur yang terdiri 

atas pelaku usaha, persekongkolan, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan 

pemenang tender, serta terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur 

tersebut tidak bersifat statis melainkan mengalami pengembangan atau 

pemaknaan baru didasarkan pada interpretasi terhadap ketentuan normatifnya. 

Dalam putusan-putusannya, KPPU mendasarkan analisis unsur-unsur atas 

kasus-kasus persekongkolan tender pada definisi yang terdapat dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999.
82

 

Unsur pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat memiliki definisi 

yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999. Hal ini berbeda dengan unsur pihak lain, bersekongkol, serta mengatur 
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dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT). Terhadap unsur yang 

definisinya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU 

berinisiatif mengajukan definisi, sebagai dasar untuk melakukan kajian atau 

penilaian atas kasus-kasus persekongkolan tender.
83

 Dalam beberapa kasus 

persekongkolan tender, KPPU juga telah memberikan penafsiran/interpretasi 

terhadap pengertian tender.
84

 

Persekongkolan tender yang dimaksud dalam pasal 22 tersebut bersifat 

abstrak dan umum, artinya ketentuan mengenai persekongkolan tender belum 

mampu memberikan petunjuk hukum yang operasional ketika akan digunakan 

utuk mengalisis kasus persekongkolan tender. Pendefinisian tender dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat sempit dan terbatas.
85

 Sempit 

karena tender hanya diasumsikan sebagai kegiatan menawarkan harga, 

sedangkan pada praktiknya, tender terdiri dari serangkaian kegiatan yang 

meliputi antara lain: permintaan pengadaan barang dan/atau jasa, permintaan 

untuk membeli barang (untuk tender penjualan barang), penawaran teknis dan 

harga atau penawaran harga, evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi (jika 

ada) dan dokumen penawaran, pengajuan dan pemeriksaan 

sanggahan/tanggapan, serta penetapan pemenang tender. Definisi tender dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibatas pada penyelenggaraan tender 

untuk mencari penyedia barang dan/atau  jasa terbaik, padahal tender juga 

diselenggarakan untuk mencarai pembeli barang terbaik. Selain itu, definisi 
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tender dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terbatas hanya 

menekankan pada penawaran harga, padahal dalam tender juga dikenal 

penawaran teknis. Penawaran teknis dan penawaran harga merupakan dasar 

pertimbangan penting bagi penyelenggara tender untuk menentukan pemenang 

tender. Bahkan dalam tender-tender tertentu, penawaran teknis lebih penting 

dari penawaran harga. Dengan demikian, mengingat tujuan penyelenggaraan 

tender, maka lebih tepat apabila tender diartikan sebagai mekanisme atau 

rangkaian kegiatan untuk memilih penyedia barang dan/jasa terbaik, atau 

pembeli terbaik. 

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian tender 

termasuk dalam tujuan tender antara lain: pertama, tawaran mengajukan harga 

dan kondisi yang paling menguntungkan (harga terendah) untuk memborong 

suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga dan kondisi yang paling 

menguntungkan (harga terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, 

tawaran mengajukan harga dan kondisi yang paling menguntungkan (harga 

terendah) untuk meyediakan jasa. Namun, dalam putusan-putusan yang 

dikeluarkan, KPPU telah menetapkan bahwa pengertian tender tidak hanya 

untuk penawaran terendah, melainkan juga penawaran tertinggi. 

Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kegiatan 

pengadan/tender barang maupun jasa adalah adanya kemungkinan terjadinya 

persekongkolan dalam proses tersebut. Banyak dijumpai dalam praktek, bahwa 

kegiatan tender barang/jasa selalu dikaitkan dengan persekongkolan. 

Persekongkolan mempunyai karakteristik sendiri, karena dalam 
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persekongkolan (conspirasy/konspirasi) terdapat kerja sama yang melibatkan 

dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan 

melawan hukum. 

Secara yuridis menurut istilah ketentuan Undang-undang antimonopoli, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 1 angka 8 bahwa persekongkolan 

atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan 

bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
86

 Sedangkan berdasarkan 

pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa “persekongkolan adalah 

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat”.
87

 

Ada perbedaan pengertian persekongkolan yang terdapat dalam pasal 

1 angka 8 (delapan) dengan pengertian persekongkolan pada pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal subjek dan pengaturan, subjek hukum 

dalam pasal 22 adalah pelaku usaha dengan pihak lain, sedangkan dalam pasal 

1 angka 8 adalah hanya pelaku usaha. Pasal 22 dimaksud untuk mengatur 

persekongkolan dalam kegiatan tender (lex spealisis). Adapun maksud 

pengaturan persekongkolan persekongkolan dalam pasal 1 angka 8 adalah 

mengatur persekongkolan dalam penguasaan pasar yang bersangkutan (lex 

generalis).
88
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D. Unsur-unsur Persekongkolan Tender 

Persekongkolan tender berasal dari dua kata, yakni persekongkolan dan 

tender. Dari beberapa macam definisi yang disebut di atas dapat disimpulkan 

persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha lain untuk menguasai 

pasar dengan cara mengatur dan atau/ menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan demikian, 

persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagai berikut.
89

  

1. Unsur pelaku usaha   

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 

5 Tahun  1999, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi.
90

 

2. Unsur bersekongkol 

Yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara 

apapun dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Oleh karenanya 

berdasarkan unsur bersekongkol tersebut, maka persekongkolan dapat 

dibedakan berdasarkan perilakunya meliputi antara lain:
91
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1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih 

2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya 

3. Membandingkan dokumen tersebut sebelum penyerahan  

4. Menciptakan persaingan semu 

5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan 

6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu 

7. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 

terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang 

mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. 

3. Unsur pihak lain 

Unsur pihak lain menunjukkan, bahwa persekongkolan selalu 

melibatkan lebih dari pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini 

meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horozontal, maupun vertikal 

dalam proses penawaran tender yang melakukan persekongkolan tender, 

baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya 

yang terkait dengan tender tersebut.
92

 

 

4. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender 
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Unsur bid ringging (persekongkolan tender) lainnya adalah 

“mengatur dan atau menentukan pemenang tender”. Unsur ini diartikan 

sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara 

bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain 

sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenagkan peserta tender tertentu 

dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender 

tersebut meliputi, antar lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan 

teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan 

penentuan pemenng tender dapat dilkukan secara horizontal maupun 

vertical, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia 

pelaksana.
93

 

5. Unsur persaingan usaha tidak sehat 

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 

jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha.
94

  

E. Jenis-jenis persekongkolan tender 

Dalam pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam 

tender yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan persekongkolan 

vertikal dan horizontal. 
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1. Persekongkolan horizontal 

Merupakan persekongkolan yang terjadi antar pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang 

dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai 

persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta 

tender. Bentuk persaingan jenis ini jelas dinyatakan pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lainnya untuk mengatur pemenang tender yang 

mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. 
95

 

Bentuk perjanjian pada persekongkolan horizontal dengan berkolusi 

beberapa penawar tender mengajukan tawaran yang sangat tinggi, yakni 

perjanjian untuk tidak akan bersaing satu sama lain dalam mengajukan 

penawaran. Perjanjian sebelumnya telah menyepakati untuk mengatur rotasi 

pemenang tender pada penawaran selanjutnya atau meliputi penyediaan 

ganti rugi untuk peserta tender yang kalah dengan persentase tertentu dari 

keuntungan yang diperoleh penawar yang menang dalam sebuah proyek. 

Ada beberapa indikasi yang biasanya terjadi dalam persekongkolan 

tender pada jenis ini, antara lain: 

1. Ada dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas suatu 

produk atau jasa yang ditenderkan. 

2. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar sendiri atau harga dasar 

diberikan kepada pelaku usaha tertentu. 
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3. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar atau harga dasar yang diajukan 

tanpa pertimbangan yang rasional dan tidak wajar. Misalnya, pengajuan 

biaya pembuatan sebuah jembatan yang sangat murah dan lainnya. 

4. Dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan 

penawar peserta yang lainnya. 

5. Terdapatnya penyesuaian harga penawaran pada saat akhir sebelum 

memasukkan penawaran. 

6. Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender 

sebelumnya. 

7. Para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama 

8. Peserta tender yang sama dalam tender yang berbeda mengajukan harga 

yang berbeda untuk barang yang sama tanpa alasan yang logis untuk 

menjelaskan perbedaan tersebut. 

9. Adanya dokumen penawaran yang mirip. 

10. Adanya selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang 

tender dengan harga penawaran peserta lainnya dengan lasan tidak wajar. 

11. Pemenang tender mensub-kontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain 

atau peserta tender yang kalah dalam tender tersebut. 
96

 

2. Persekongkolan tender secara vertical 

Merupakan persekongkolan yang terjadi diantara salah satu atau 

beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender 

atau paniti lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi 
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pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk di mana panitia 

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

pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta 

tender. 

Persekongkolan dalam jenis ini diatur dalam pasal 23 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan 

usaha pesaingnyayang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Indikasi persekongkolan tender dalam jenis ini dapat ditandai dengan 

tiga hal: 

1. Tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan 

secara luas sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat 

dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya. Misalnya, pemilihan 

metoda pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara 

terbuka. 

2. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada 

pelaku usaha tertentu. Misalnya, pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, 

mutu dan/atau waktu penyediaan barang yang akan di tawarkan atau di 

jual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha 

tertentu. 

3. Tender bersifat diskriminatif tidak dapat diikuti semua pelaku usaha 

dengan kompetensi yang sama. Misalnya, tender/lelang di buat oleh 
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panitia dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat 

mengikuti atau melaksanakannya.
97

 

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertical,  

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau pengguna 

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha 

atau penyedia barang dan jasa. persekongkolan ini dapat melibatkan dua 

atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.
98
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