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P  U  T  U  S  A   N 
                                             NO   01 PK/Pdt.Sus/2007 

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
                   M A H K A M A H       A G U N G 
 

memeriksa perkara perdata dalam  peninjauan kembali telah memutuskan 

sebagai berikut dalam perkara :       

1. PT. Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Medan 

Merdeka Timur I A, Jakarta 10110 , yang diwakili oleh Widya 

Purnama, Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa 

kepada Amir Syamsuddin, SH.,MH. dan kawan-kawan, para  

Advokat,  berkantor di  Menara Sudirman Lt.9, Jalan Jend. 

Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 7 Maret 2006, 

2. Goldman Sachs (Singapore) Pte, suatu perusahaan yang 

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, 

berkedudukan di  Raffles Link #07-01, South Lobby, Singapore 

039393, yang diwakili oleh Richard T Ong, Co-President and 

Managing Director, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada 

Dr. Todung Mulya Lubis, SH.,LL.M, dan kawan-kawan, para 

Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan 

Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, dan Timbul 

Thomas Lubis, SH.,LL.M dan kawan-kawan, para Advokat, 

berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna 

Said Kav.1, Kuningan, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan 

surat kuasa khusus tanggal  11 Agustus 2006, 

3. PT. Perusahaan Pelayaran Equinox,  berkedudukan di Word 

Trade Center Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 

Jakarta 12920, yang diwakili oleh Timothy Stephen Charles 

Cottew dan Reynawati Sachliana Nasution, Direktur, dan 

dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Fikri Assegaf, 

SH.,LL.M dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di 

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

Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 4 September 2006, 

para Pemohon  Peninjauan Kembali dahulu para Termohon 

Kasasi/ para Pemohon  I, II dan IV;   
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melawan : 

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 
(KPPU),  berkedudukan di  Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta 

Pusat, yang diwakili oleh Dr. Syamsul Maarif, SH.,LL.M., 

Ketua, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. R. Kurnia 

Sya’ranie,SH., MH., Direktur Penegakan Hukum pada 

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kawan-

kawan, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 

10120 , 

2. PT. Corfina Mitrakreasi,  berkedudukan di Menara Kebon 

Sirih Nomor 17-19 Jakarta 10340; 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  Kasasi dan turut 

Termohon Kasasi/Termohon dan turut Termohon ; 

d a n 

Front Line Ltd, berkedudukan di Par-La-Ville Place, 14 Par-La-

Ville Road, Hamilton HM 08 Bermuda , 

turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon 

Kasasi/Pemohon  III ; 

 Mahkamah Agung tersebut ; 

 Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 

 Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

para Pemohon  Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para 

Pemohon  I, II dan IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali 

terhadap putusan Mahkamah Agung  No. 04 K/KPPU/2005 tanggal 29 

November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya 

melawan  para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  Kasasi dan 

turut Termohon Kasasi/Termohon dan turut Termohon  dengan posita  

permohonan sebagai berikut : 

Bahwa  yang menjadi obyek keberatan adalah putusan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Republik Indonesia  (KPPU) Nomor  07/KPPU-L/2004 

tanggal 3 Maret 2005, selanjutnya disebut putusan Termohon, yang amarnya 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Pertamina (Persero), Terlapor II 

Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan Terlapor III: Frontline, Ltd. Tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999; 

2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) terbukti secara sah 
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dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 dalam hal penunjukan langsung Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte. sebagai financial advisor dan arranger;  

3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) dan Terlapor II: 

Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam 

hal penerimaan penawaran (bid) ketiga dari Terlaport III: Frontline, Ltd.; 

4. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Cortina Mitrakreasi tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999; 

5. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Pertamina (Persero), Terlapor II: 

Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor 

V: PT. Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar   Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

6. Memerintahkan Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah putusan ini: 

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum pemegang 

Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan 

masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan 

masing-masing anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan 

VLCC tanpa seizin Menteri Keuangan RI; 

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf 

a; 

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan 

huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala 

nasional  dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman;  

7. Memerintahkan Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah putusan ini: 

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan 

masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan 

persekongkolan dalam penjualan VLCC ; 

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf 
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a;  

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan 

huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala 

nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman;   

8. Memerintahkan Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) paling lambat 2 (dua) 

bulan setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan melakukan semua 

kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial termasuk transaksi 

keuangan untuk dan atas nama Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) baik 

internal maupun eksternal selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur 

Keuangan pada saat  penjualan 2 (dua) unit VLCC;  

9. Menghukum Terlapor II Goldman Sachs (Singapore), Pte. membayar 

denda  sebesar Rp. 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus 

sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Jakarta I yang beralamat di JI. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat 

melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;  

10. Menghukum Terlapor III: Frontline, Ltd. membayar denda sebesar Rp. 

25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus  disetorkan ke 

Kas Negara sebagai setoran penerimaan Negara bukan pajak Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan  

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di JI. Ir. H. 

Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode 

penerimaan 1212;  

11. Menghukum Terlapor V: PT. Perusahaan Pelayaran Equinox membayar 

denda sebesar Rp. 16.560.000.000,- (enam belas miliar lima ratus enam 

puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

penerimaan Negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Jakarta I yang beralamat di JI. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat 

melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;  

12. Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk tidak melakukan 

hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan 

usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), 

Pte. dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V : PT. 

Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V : PT. 
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Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan 

dalam putusan ini;  

13. Menghukum masing-masing Terlapor untuk membayar ganti rugi: 

a. Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebesar 

Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);  

b. Terlapor III : Frontline, Ltd. sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus 

dua puluh miliar rupiah kepada Negara Republik Indonesia yang 

harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan Negara 

bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Jakarta I yang beralamat di JI. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat  

melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212; 
KEBERATAN PEMOHON  I : 
A. MENGENAI TENGGANG WAKTU DAN KOMPETENSI KEBERATAN  

Sebelum, Pemohon  Keberatan menguraikan hal-hal yang menjadi 

keberatan atas putusan Termohon Keberatan No. 07/KPPU-L/2004 

tertanggal 3 Maret 2005 tersebut, perlu Pemohon  Keberatan sampaikan 

hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa putusan Termohon Keberatan No. No. 07/KPPU-L/2004 

dibacakan pada tanggal 3 Maret 2005 dan salinan Putusannya tersebut 

diberitahukan dan diterima Pemohon  Keberatan pada tanggal 7 Maret 

2005; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999), Pemohon  

Keberatan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Termohon 

Keberatan; 

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat 19 UU No. 

5 Tahun 1999, keberatan ini adalah Kewenangan dari Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kedudukan Pemohon  Keberatan; 

4. Bahwa Pemohon  Keberatan mengajukan keberatan ini pada tanggal 

17  Maret 2005 dan oleh karena itu keberatan ini diajukan sesuai 

dengan persyaratan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 

Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, sehingga keberatan ini harus 

diterima secara  hukum; 

5. Bahwa Pemohon  Keberatan mengikutsertakan turut Termohon I 

sampai dengan turut Termohon IV sebagai turut Termohon Keberatan 
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dikarenakan menurut  Pemohon  Keberatan para turut Termohon 

Keberatan adalah pihak terkait di dalam putusan Termohon Keberatan 

No. 07/KPPU-L/2004 tertanggal 3 Maret 2005 dan sekaligus untuk 

memenuhi formalitas beracara di Pengadilan Negeri agar dapat 

diperintahkan untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara a 

quo. 
 B. MENGENAI DASAR PEMIKIRAN PENGAJUAN KEBERATAN  

Keberatan terhadap putusan Termohon Keberatan No. 07/KPPU-l/2004 

tanggal 3 Maret 2005 dilandasi dasar pemikiran yuridis sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon  Keberatan sangat berkeberatan dan tidak dapat 

menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 

Indonesia No. 07/KPPU-L/2004 tertanggal 3 Maret 2005 yang 

menurut Pemohon  Keberatan keputusan Termohon Keberatan 

adalah keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum. Hal ini 

dikarenakan Termohon Keberatan keliru menilai fakta-fakta hukum 

yang ada dan atau terdapat kelalaian atau kekeliruan dalam 

penerapan hukum pembuktian khususnya di dalam membuktikan 

pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No.5 Tahun 

1999, dan atau tidak cukup layak pertimbangan hukumnya 

(onvoeldoende gemativeerd) ; 

2. Bahwa Pemohon  Keberatan sangat keberatan dan tidak dapat 

menerima putusan Termohon Keberatan dikarenakan petitum putusan 

Termohon Keberatan telah melampaui kewenangannya sebagaimana 

diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Termohon Keberatan tidak 

mempunyai Kewenangan untuk ikut campur di dalam urusan PT. 

Pertamina (Persero) dan atau sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga 

Termohon Keberatan telah membuat petitum yang tidak berdasarkan 

hukum; 
C. MENGENAI URAIAN SINGKAT PERKARA   

Adapun uraian singkat perkara yang dijadikan dasar dari putusan 

Termohon Keberatan adalah sebagai berikut:  

1. Bahwa Pemohon  Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara 

berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang 

Pengalihan Bentuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 

(Pertamina) menjadi perusahaan perseroan (Persero) dan Pasal 13 
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PP No. 31 Tahun 2003 berbunyi : PP ini berlaku sejak diundangkan, 

yaitu tanggal 18 Juni 2003 [Bukti PK-1]. Pasal 1 ayat (1) PP No. 31 

Tahun 2003 menyatakan: "Perusahaan Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi Negara (Pertamina) yang didirikan dengan UU No. 8 Tahun 

1971 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

sebagaimana dimaksud dengan UU No. 9 Tahun 1969”; 

2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) PP No. 31 Tahun 2003 berbunyi: Bahwa 

dengan adanya pengalihan bentuk ini maka segala hak dan kewajiban 

serta semua perikatan Pertamina terhadap pihak lain beralih kepada 

Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan sepanjang tidak 

bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2001; 

3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PP No. 31 Tahun 2003 berbunyi: Modal 

perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat 

pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam 

dalam Pertamina, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada 

anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture) Pertamina 

pada saat berlakunya PP ini; 

4. Berkaitan dengan Kewenangan Menteri Negara BUMN, PP No. 12 

Tahun 1998 tentang perusahaan Perseroan jo. PP No. 41 Tahun 

2003 (Bukti PK-2): 

- Pasal 1 angka 1 PP No. 12 tahun 1998: sejalan dengan UU 

Keuangan Negara, kedudukan dan Kewenangan selaku 

pemegang saham/RUPS/Pemilik Modal pada BUMN dipegang 

oleh Menteri keuangan; 

- Pasal 1 dan pasal 2 PP No. 41 tahun 2003: Kewenangan Menteri 

Keuangan di atas, dilimpahkan kepada Menteri BUMN; 

- Pasal 3 PP No. 41 Tahun 2003, pengecualian pelimpahan di atas 

adalah Penatausahaan penyertaan modal negara, pengusulan 

setiap penyertaan negara kepada Presiden yang dananya dari 

APBN dan Pendirian Persero; 

- Penjelasan Pasal 3 PP No. 41 Tahun 2003, Menteri BUMN 

melaporkan kepada Menteri Keuangan perbuatan seperti antara 

lain pengalihan aktiva; 

- Pasal 37 PP No. 12 Tahun 1998 mengatur bahwa bagi persero tidak 

berlaku Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN 

(mengenai pengadaan barang dan jasa) dan Inpres No. 1970 

tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-Barang 
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yang dimiliki/dikuasai Negara;  

5. Anggaran Dasar PT. Pertamina (persero), Pasal 11 ayat (9) huruf 9 

dan h pada pokoknya menyatakan Direksi harus mendapatkan 

persetujuan RUPS untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva 

tetap bergerak dengan umur ekonomis di atas 5 tahun dan Aktiva 

tetap tidak bergerak [Bukti PK-3]. Hal ini sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman 

Pemindahan Aktiva Tetap BUMN yang menyatakan 

pemindahtanganan aktiva tetap BUMN dilakukan atas persetujuan 

Menteri  Keuangan, yang dalam hal ini sebagai RUPS/Pemilik Modal 

BUMN; 

6.   Bahwa oleh karena seluruh modal Pertamina dimiliki oleh Negara dan 

berdasarkan PP No. 41 Tahun 2003, Menteri BUMN dapat bertindak 

selaku RUPS, maka persetujuan atas pelepasan aset dapat diberikan 

oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pertamina; 

7. Bahwa Kesimpulan yang diperoleh atas dasar ini adalah penjualan 

VLCC tidak memerlukan izin Menteri Keuangan. Akan tetapi karena 

pada saat proses penjualan terjadi polemik perizinan, maka 

Pertamina berinisiatif meminta izin Menteri Keuangan sebagai 

tambahan atau optional belaka. Bahwa surat persetujuan Menteri 

Keuangan terhadap penjual dan pelepasan aset Very Large Crude 

Carrier (selanjutnya disebut “VLCC”) dikeluarkan tanggal 7 Juli 2004 

(Bukti PK-4) ; 

8. Bahwa Sesuai SPA (Sale Purchase Agreement) [Bukti PK-5], 

perjanjian tersebut baru akan efektif pada saat penyerahan kapal 

(Juli untuk VLCC ke-1 dan September untuk VLCC ke-2); 

9. Bahwa untuk menyelaraskan dengan bentuk Perusahaan Perseroan 

(Persero) maka dibuatlah Akte Pendirian PT. Pertamina (Persero) 

No. 20 tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris Lenny 

Janis Ishak SH dan telah  disahkan oleh Menteri Kehakiman dan 

HAM dengan SK No. C-24025-HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 9 

Oktober 2003 (Vide Bukti PK-3); 

10. Bahwa pada awalnya kebijakan pengadaan VLCC didasarkan pada 

hal-hal sebagai berikut:   

a. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

transportasi minyak mentah dan produk untuk operasi kilang 

minyak Pertamina serta pemenuhan kebutuhan BBM dalam 
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negeri. Dengan kecenderungan meningkatnya biaya sewa VLCC 

di pasar saat itu akan memberikan implikasi terhadap 

peningkatan biaya operasi BBM oleh Pertamina. Dengan 

demikian pengadaan ini dimaksudkan untuk menekan biaya 

operasi BBM serta menjaga kehandalan dan keamanan 

transportasi BBM. Oleh karena itu manajemen Pertamina pada 

waktu itu, bermaksud  membangun 38 buah tanker, dimana 2 di 

antaranya adalah VLCC; 

b. Adanya hasil kajian keekonomian atas pengadaan dua VLCC di 

atas, diperoleh hasil yang menunjukkan investasi untuk kapal 

tersebut masih mampu memberikan keuntungan marginal 

walaupun memberikan konsekuensi kenaikan chatter rate. 

Dengan asumsi chatter rate US$ 34.000 per hari (dibandingkan 

chatter rate sekarang V USD 25.000/hari), IRR dari investasi 

tersebut adalah 12,17%, dan NPV (8,4%) sebesar USD 

7.690.502, Sedangkan dalam bisnis plan Pertamina, proyek 

yang lulus dari komite investasi untuk bisnis minyak dan gas 

diatas 15%, untuk itu ditempuh cara pendanaan melalui external 

financing yang selama ini dilaksanakan oleh bidang perkapalan 

adalah dengan cara Bare Boat Hire Purchase (BBHP) agar tidak 

membebani equity Pertamina secara langsung. Skema 

pendanaan melalui BBHP ini telah disetujui oleh Dewan 

Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) pada tanggal 31 

Desember 2002 yang tercantum dalam RKAP Pertamina 2003; 

c. Bahwa Proyek pembangunan dua VLCC pada mulanya 

direncanakan didanai dengan skema Bare Boat Hire Purchase 

(BBHP). Untuk maksud tersebut telah dilakukan tender untuk 

mencari financer dan pembangun kapal (shipbuilder). Peringkat 

pertama untuk financer adalah Mitsubishi dan galangan untuk 

pembangunan VLCC adalah Hyundai Heavy Industries (HHI) ; 

d. Bahwa Proses negosiasi dengan Mitsubishi mengalami berbagai 

kendala antara lain tingginya interest (Libor + 3,75% atau all in 

cost sekitar di atas 9.0%) yang dikenakan kepada Pertamina dan 

harus adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia. Hal ini 

menyebabkan berlarut-larutnya negosiasi dan mengakibatkan 

Direksi mengambil keputusan untuk mengalihkan skema 

pendanaan tersebut kepada Anak Perusahaan Pertamina yaitu 
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PT Pertamina Tongkang dengan beberapa perubahan skema 

BBHP. Sementara itu Pertamina sudah menandatangani kontrak 

pembangunan VLCC dengan galangan kapal HHI. Karena belum 

tersedianya dana akibat proses yang cukup lama, maka 

Pertamina terpaksa melakukan bridging financing dengan 

menggunakan dana sendiri (equity) untuk pembayaran uang 

muka dan cicilan (down payment dan instalment); 

e. Bahwa melalui skema BBHP modifikasi tersebut, Pertamina 

akan menyewa beli (hire purchase) kapal dari anak 

perusahaannya, yaitu PT Pertamina Tongkang. Sedangkan PT 

Pertamina Tongkang akan mendanai pembangunan kapal di 

galangan kapal Hyundai Heavy Industries (HHI), Korea melalui 

export credit dari The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) dan 

obligasi. Harga sewa-beli yang dibayarkan oleh Pertamina akan 

digunakan sebagai pembayaran pinjaman kepada KEXIM dan 

pemegang obligasi serta margin kepada PT Pertamina 

Tongkang termasuk Interest During Construction (IDC). Pada 

akhir masa sewa-beli (hire purchase) Pertamina akan memiliki 

kapal tersebut; 

11. Bahwa melihat kondisi keuangan Pertamina (Persero) secara 

keseluruhan  setelah Pertamina menjadi Persero, maka pada bulan 

Oktober 2004 kebijakan pengadaan dan pendanaan obligasi dan 

KEXIM dikaji ulang (Bukti PK-6) dengan mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pada saat itu sudah 6 tanker terikat kontrak, 2 dibangun di Korea 

dan 4 dibangun di dalam negeri. Selain itu juga keputusan 

tersebut berdampak kepada pendanaan tanker, dimana Direksi 

memutuskan untuk menghentikan proses penawaran obligasi 

yang sedang berjalan serta meninjau pendanaan melalui KEXIM; 

b. Dalam Rapat Komisaris bulan November 2003, Direksi diminta 

untuk mengkaji alternatif membeli atau menyewa. Kajian 

tersebut sudah dilakukan atas 4 alternatif dengan potensi 

keuntungan berbeda: 

o Aternatif 1  : Dimiliki dan dioperasikan sendiri; 

o Alternatif 2 : Dimiliki kemudian charter out dan charter in 

o Alternatif 3 : Dijual lepas 

o  Alternatif 4 : Dijual sebagian (share kepemilikan)  
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c. Bahwa selanjutnya Direksi Pertamina membentuk tim untuk 

menilai perlu tidaknya memiliki kapal VLCC tersebut. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, tim akan dibantu oleh konsultan 

internasional. Pelaksanaan tender konsultan internasional  

dimulai dan pada bulan Februari 2004 baru dengan menunjuk 

Japan Merine. Karena alasan waktu yang semakin mendesak 

dengan dimajukannya delivery kapal oleh HHI dari semula kapal 

pertama diserahkan bulan September 2004 menjadi Juli 2004 

dan kapal kedua diserahkan dari bulan Desember menjadi 

September 2004, maka Direksi harus mengambil keputusan 

secara cepat dan tepat dengan mengabaikan pekerjaan tim dan 

meminta tim untuk membatalkan proses evaluasi yang dilakukan 

oleh Japan Marine. Namun Japan Marine tetap bekerja dan 

memberikan laporan hasil kajiannya kepada tim; 

d. Secara umum kesimpulan dari Japan Marine adalah apabila 

Pertamina ingin mengembangkan bisnis perkapalan, maka 

sebaiknya kapal VLCC tetap dimiliki atau dipertahankan. 

Kesimpulan ini diperoleh karena asumsi orientasi bisnis 

Pertamina untuk memperkuat sektor hulu tidak diperoleh  Japan 

Marine. Disamping itu Japan Marine tidak memahami kondisi 

keuangan Pertamina antara lain skema pendanaan kapal dan 

kondisi cashflow Pertamina. Dengan demikian Direksi 

berpendapat hasil Japan Marine tidak valid dijadikan acuan 

untuk pengambilan keputusan; 

e. Sementara itu pembangunan kapal terus berlanjut, sehingga 

untuk membayar installment kontrak pembangunan kapal 

Pertamina harus melakukan dengan bridging dana internal. Mulai 

Desember 2003 sampai dengan Mei 2004, dana internal yang 

telah digunakan untuk bridging sebesar USD 91,56 juta, dari total 

nilai kontrak pembelian kapal senilai USD 130,8 juta untuk dua 

kapal; 

f. Bulan Februari 2004 negosiasi dengan KEXIM dilanjutkan 

kembali dengan posisi Pertamina menggantikan PT Pertamina 

Tongkang. Sejalan dengan orientasi Pertamina yang lebih fokus 

pada sektor hulu, Pertamina berencana untuk mengurangi porsi 

kepemilikan atas kapal tersebut melalui divestasi atas saham 

Pertamina pada anak perusahaan yang akan dibentuk sebagai 
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pemilik kapal. Karena KEXIM tidak dapat menerima posisi baru 

Pertamina tersebut, maka pada bulan April 2004 Pertamina 

memutuskan untuk menghentikan negosiasi pendanaan dengan 

KEXIM, sehingga untuk pembangunan kapal tersebut Pertamina 

akan sepenuhnya menggunakan dana internal. Pada saat 

selesainya pembangunan kapal tersebut, Pertamina akan 

langsung menjadi pemilik kapal (direct purchase). Hal ini 

menambah beban Pertamina yang sedang  dalam kesulitan 

cashflow; 

12. Bahwa berdasarkan kaji ulang sebagaimana disebutkan di atas, maka 

Direksi PT. Pertamina (Persero) memilih alternatif menjual VLCC 

dengan beberapa pertimbangan yang terjadi pada saat itu antara lain 

sebagai berikut: 

a. Kondisi Pertamina yang mengalami permasalahan cashflow, 

dimana sampai dengan Desember 2004 diproyeksikan akan 

terjadi negative cashflow sebesar Rp. 16,7 triliun. Penjualan 

VLCC dimaksud, diharapkan dapat diperoleh cashflow yang 

optimal untuk mengembalikan modal kerja bahkan pembayaran 

4 tanker lainnya yang dibangun di dalam negeri. Pertamina 

berusaha memaksimalkan Return on Investment dengan 

berfokus pada pengelolaan bisnis inti, yaitu bisnis hulu dan hilir 

yang selektif yang memberikan return maksimal dan cepat; 

b. Penjualan itu juga dilatarbelakangi selain upaya menghindari 

penahanan/ambil alih tanker dimaksud dengan adanya 

permasalahan litigasi hukum internasional dengan Karaha 

Bodas, juga merupakan bentuk risk litigation untuk menghindari 

tuntutan kepada Pertamina apabila terjadi kecelakaan terhadap 

tanker tersebut, apalagi Pertamina belum berpengalaman dalam 

pengoperasian VLCC dan sekaligus monetizing keuntungan atas 

naiknya harga baja; 

c. Dengan berubahnya status Pertamina menjadi PT (Persero) 

yang harus berorientasi lebih pada peningkatan laba 

perusahaan. Pertamina tidak akan lagi sepenuhnya bertanggung 

jawab terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri 

setelah tahun 2005. Sehingga kebijakan investasi lebih 

difokuskan pada proyek-proyek yang mampu meningkatkan laba 

bagi perusahaan. Kebijakan investasi perusahaan ditekankan 
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pada  proyek -proyek di sektor hulu; 

d. Investasi proyek di sektor hulu akan lebih menguntungkan bagi 

Pertamina karena dapat menghasilkan return berkisar 15-30% 

dibandingkan dengan return yang dihasilkan dari sektor hilir yang 

hanya berkisar 10-12%. Berdasarkan kondisi ini, manajemen 

mengambil kebijakan untuk lebih memprioritaskan investasi di 

sektor hulu sebesar 70% dari total investasi Pertamina. Oleh 

karena itu maka kebijakan untuk menambah armada tanker, 

khusus VLCC menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan  

kembali; 

e. Kondisi keuangan Pertamina sudah sangat kritis yang 

menyebabkan terganggunya Pertamina untuk melakukan impor 

minyak mentah sehingga stok BBM dalam negeri juga kritis. 

Dana untuk mengimpor minyak mentah meningkat seiring 

dengan meningkatnya secara tajam harga minyak mentah. 

Apabila harga minyak mentah sekitar US$ 25 per barrel, maka 

Pertamina membutuhkan 600 juta dollar AS per bulan dan jika 

harga minyak mentah menjadi 40 dollar AS per barrel, maka 

Pertamina membutuhkan dana US$ 1,2 miliar per bulan, 

sementara Pemerintah melalui APBN hanya menyediakan 

subsidi minyak mentah dengan harga US$ 22 per barrel; 

f. Pada tahun 2004, Pertamina diproyeksikan mengalami negatif 

cashflow sebesar Rp. 16,7 triliun, terdiri dari defisit dari 

operasional sebesar Rp. 10,1 triliun dan penyelesaian kewajiban 

sebesar Rp. 6,6 triliun. Posisi arus kas Pertamina per 1 Januari 

2004 menunjukkan dana tunai yang dimiliki tinggal sekitar Rp. 2 

triliun hingga Rp. 2,5 triliun sementara utang net 'telah mencapai 

Rp. 16 triliun dan diperkirakan pada bulan Juli sudah  meningkat 

menjadi Rp. 23 triliun; 

g. Upaya Karaha Bodas untuk menyita aset Pertamina di seluruh 

dunia sangatlah intensif dengan cara mendaftarkan penyitaan 

terhadap VLCC dengan mendaftarkan ke pengadilan Korea. 

Tanggal 2 Juli 2005, Pertamina menerima surat dari Hyundai 

Heavy Industry bahwa Karaha Bodas sudah menyatakan niatnya 

untuk menahan kapal VLCC yang  dibangun di Korea; 

13. Bahwa pelaksanaan divestasi VLCC telah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 
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penjelasan sebagai berikut:  

a. Persetujuan untuk pelaksanaan divestasi dan penunjukan 

Goldman Sachs  sebagai Financial Advisor dan Arranger  untuk 

melaksanakan divestasi, secara proses telah ditindak lanjuti 

pada rapat Direksi tanggal 19 April 2004 dan persetujuannya 

ditandatangani  oleh seluruh Direksi Pertamina tanggal 23 April 

2004 [Bukti PK-7] dan rekomendasi Komisaris Pertamina yang 

ditandatangani oleh seluruh Komisaris tanggal 28 April 2004 

[Bukti PK-8]. Sementara proses tender penunjukan pemenang 

dilaksanakan, Direksi mengusulkan persetujuan RUPS untuk 

penjualan VLCC. Persetujuan RUPS sebagai organ tertinggi PT. 

PERTAMINA (PERSERO) diberikan pada tanggal 11 Juni 2004 

dalam keputusan No. KEP-56/MBU/2004 [Bukti PK-9]. 

Sedangkan persetujuan optional atau tambahan dari Menteri 

Keuangan diperoleh pada tanggal 7  Juli 2004 (vide Bukti PK -4); 

b. Proses penjualan dilaksanakan oleh Tim Divestasi VLCC 

bersama Goldman Sachs dengan kronologi sebagai berikut: 

- Tim bersama Goldman Sachs menyusun Terms of 

Reference [Bukti PK- 10] yang akan dituangkan dalam 

Request for Bid dan disetujui oleh Direksi. Tim menetapkan 

kriteria peserta tender (buyer) dan daftar peserta yang akan 

diundang, disetujui oleh Direksi. Invitation Letter dikirim oleh 

Goldman Sachs kepada 43 calon peserta pada tanggal 10 

dan 11 Mei 2004. Pre-bid meeting dilaksanakan pada 

tanggal 14 Mei  2004 melalui teleconference dan pertemuan 

di Jakarta; 

- Proposal dari para peserta diterima pada tanggal 25 Mei 

2004. Total proposal yang masuk sejumlah 7 (tujuh) 

proposal. Proposal dibuka di Singapore oleh Goldman 

Sachs dan anggota tim di hadapan notaris setempat. Dari 

ketujuh proposal tersebut  4 (empat) dinyatakan batal 

karena dokumen tidak lengkap. Pada tanggal 27 Mei 2004 

Direksi menyetujui shortlist tiga perusahaan sebagai 

berikut: (a) Essar Shipping Limited; (b) Frontline Limited 

dan (c) Overseas Shipping Group (OSG). Tahapan 

selanjutnya adalah ketiga calon tersebut melakukan due 

diligence data room (Jakarta dan Ulsan) dan inspeksi fisik 
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kapal di galangan Hyundai (Ulsan) pada tanggal 1 sampai 

dengan 4 Juni 2004; 

- Sesuai dengan undangan kepada shortlisted calon 

pemenang maka  ketiga peserta dimaksud diperbolehkan 

melakukan penawaran ulang (optional) setelah melakukan 

due diligence. Semua  penawaran tersebut lebih tinggi dari 

penawaran semula. Penawaran tertinggi yang masuk pada 

tahap kedua  ini adalah dari Essar Shipping Limited. Secara 

scoring Frontline paling tinggi dan dapat ditunjuk sebagai 

pemenang. Akan tetapi Direksi pada saat itu berpendapat 

bahwa selayaknya pemenang juga merupakan penawar 

harga tertinggi. Oleh karena itu Tim dan Goldman Sachs 

diminta oleh Direksi untuk menguji kemampuan finansial 

dari masing-masing peserta, terutama Essar yang 

merupakan penawar harga tertinggi. Pengujian dilakukan 

dengan  berdasarkan pada:  

(a) Ketersediaan dana dan kecepatan pencairan dana 

yang  disebutkan dalam Bid Bond dalam 1 hari setelah 

penandatanganan Sales and Purchase Agreement 

(SPA); 

(b)  Kemampuan pembayaran dana sebesar 20% dari 

masing-masing harga kapal, maksimum 3 hari setelah 

SPA ditandatangani; 

- Pengujian dilaksanakan kepada Essar sebagai calon 

pemenang pertama. Berdasarkan pembicaraan per telepon 

dan email yang dilakukan Goldman Sach kepada Essar dan 

Bank of India serta fax yang dikirimkan kepada Bank of 

India selaku penyandang dana dari Essar [Bukti PK-11]. 

Essar dalam jawabannya melalui e-mail dan telpon 

menyatakan kesanggupan membayar 20% uang muka 

dalam  waktu paling cepat 10 hari setelah SPA 

ditandatangani dan bid bond baru dapat dicairkan setelah 3 

hari karena memerlukan konfirmasi dari Bank Central of 

India ; 

- Bank of India sebagai penyandang dana dari Essar yang 

dikonfirmasi baik secara tertulis (fax) maupun per telepon 

oleh Goldman Sach  mengenai kepastian ketersediaan 
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dana sebesar 20% uang muka untuk pembayaran oleh 

Essar, menyatakan per telepon bahwa di Bank of India tidak 

tersedia dana sebesar 20 % uang muka untuk dibayarkan 

kepada Pertamina. Bid bond Essar dapat dicairkan 24 jam 

setelah penentuan pemenang. Namun Fax yang dikirim 

Goldman Sach yang meminta konfirmasi ketersediaan dana 

secara tertulis tidak dijawab  sampai dengan tanggal 9 Juni 

2004; 

- Sementara itu tanpa diminta oleh tim maupun Goldman 

Sach, Frontline Limited memberikan penawaran tambahan 

berikutnya pada tanggal 9 Juni 2004 dengan nilai lebih 

tinggi dari penawaran Essar Shipping Limited; 

- Pada tanggal 10 Juni 2004 dalam rapat Direksi Pertamina, 

setelah mendapat penjelasan hasil pengujian terhadap 

calon pemenang serta adanya penawaran optional kedua 

dari Frontline Limited yang dilakukan oleh Goldman Sachs, 

Direksi Pertamina secara musyawarah  dan mufakat 

memutuskan  dan menetapkan Frontline Limited sebagai 

pemenang dengan nilai pembelian sebesar USD.184 juta 

untuk dua kapal. Penetapan keputusan Direksi dibuat 

dalam Persetujuan Berita Acara yang ditandatangani oleh 

seluruh Direksi (Bukti PK-12) ; 

- Pada tanggal, 10 Juni 2004 dilakukan proses pencairan bid 

bond Frontline Limited sebesar USD 10 juta dan masuk ke 

rekenining Pertamina tanggal 11 Juni 2004. dan pada 

tanggal itu juga Sale and Purchase Agreement  

ditandatangani oleh Frontline dan Pertamina dan 20 % 

uang muka diproses untuk dimasukkan ke rekening 

bersama (joint account). Uang muka 20 % sebesar 36, 8 

juta telah masuk ke rekening bersama di Standard 

Chartered Bank pada tanggal 14 Juni 2004; 

- Proses divestasi VLCC berakhir untuk masing-masing 

VLCC setelah penyerahan  kapal Pertamina kepada 

Frontline Limited dan penyelesaian seluruh dokumen yang 

terkait dengan masing-masing kapal. VLCC  I (Hull No. 

1540) diserahkan pada tanggal 9 Juli 2004, dan pelunasan 

pembayaran sebesar USD 89,5 juta dilakukan  bersamaan 
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dengan itu. VLCC II (Hull No. 1541) diserahkan sebelum 

delivery dengan mekanisme novasi shipbuilding contract 

untuk menghindari klaim KBC jika kapal tersebut sempat 

menjadi aset Pertamina. Dalam penyerahan VLCC kedua 

ini antara Frontline dan Pertamina melakukan off-setting 

pembayaran terhadap sisa kewajiban Pertamina ke HHI 

(fifth installment); 

c. Dengan demikian jelas Proses penjualan dilaksanakan secara 

transparan dan adil oleh Tim Divestasi VLCC bersama Goldman 

Sachs Singapore;  

14. Bahwa oleh karena pelaksanaan penjualan VLCC sudah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga Pemohon  

Keberatan sangat keberatan dengan putusan Termohon Keberatan 

yang menyatakan penunjukan Goldman Sach Singapore Pte sebagai 

financial advisor/arranger dan penerimaan bid ketiga dari Frontline 

adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 19 huruf d 

dan Pasal 22 UU. No. 5 Tahun 1999; 

15. Bahwa Pemohon  Keberatan juga sangat keberatan dengan diktum 

putusan Termohon Keberatan yang berkaitan dengan Pemohon  

Keberatan karena melampaui Kewenangan Termohon Keberatan, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Menyatakan bahwa Terlapor I:  PT. Pertamina (Persero), 

Terlapor  II: Goldman Sachs (Singapore), Pte, dan Terlapor III  

Frontline, Ltd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

b. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penunjukan 

langsung Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte, sebagai 

financial advisor dan arranger; 

c. Menyatakan bahwa Terlapor I PT: Pertamina (Persero) dan 

Terlapor II : Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penerimaan penawaran 

(bid) ketiga dari Terlapor III: Frontline, Ltd.; 

d.  Menyatakan bahwa Terlapor I: PT.  Pertamina (Persero), 

Terlapor II :  Goldman Sachs (Singapore), Pte, Terlapor III: 
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Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT.  Perusahaan Pelayaran 

Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 

22 Undang-undang Nomor  5 Tahun 1999; 

e. Memerintahkan Terlapor I:  PT. Pertamina (Persero) paling 

lambat 1 (satu)bulan  setelah putusan ini;  

1. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh 

Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan 

Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing anggota 

Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seizin  

Menteri Keuangan RI; 

2. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap 

mereka yang disebut pada huruf a; 

3. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai 

dengan huruf a, dan b tersebut di atas pada 5 (lima) surat 

kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 

(seperdelapan) halaman;  

f. Memerintahkan Terlapor I : PT. Pertamina (Persero) paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:  

1. Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama 

dan masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan I 

persekongkolan dalam penjualan VLCC; 

2. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap 

mereka yang disebut pada huruf a; 

3. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum 

Pemegang untuk mengumumkan laporan dan permintaan 

tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 

(lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 

1/8 (seperdelapan) halaman; 

g. Memerintahkan Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini melarang Direktur 

Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan 

transaksi komersial termasuk transaksi keuangan untuk dan atas 
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nama Terlapor I PT. Pertamina (Persero) baik internal maupun 

eksternal selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur 

Keuangan pada saat penjualan 2 (dua) unit VLCC; 

h. Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk tidak 

melakukan  hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau 

menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor 

II: Goldman Sachs (Singapore), Pte, dan atau Terlapor Ill: 

Frontline, Ltd dan atau Terlapor V : PT. Perusahaan Pelayaran 

Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte, 

Terlapor Ill: Frontline, Ltd. dan Terlapor V : PT. Perusahaan 

Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan 

dalam putusan ini; 

16.  Bahwa para turut Termohon I sampai dengan turut Termohon IV, 

diikutsertakan oleh Pemohon  Keberatan dalam permohonan 

keberatan ini adalah untuk memenuhi formalitas beracara di 

Pengadilan Negeri terlepas nantinya para  turut Termohon I sampai 

dengan turut Termohon IV mengajukan keberatan secara tersendiri-

sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak terkait tunduk dan  

patuh pada isi putusan dalam perkara a quo; 

D. KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON  KEBERATAN TERHADAP 

PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN  

I. KEBERATAN PEMOHON  KEBERATAN DARI SEGI PROSEDURAL 

FORMAL  

Keberatan Pertama :  
PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN BATAL DEMI HUKUM  ATAU 

DAPAT DIBATALKAN  KARENA TERMOHON KEBERATAN 

MELANGGAR PROSEDUR KEWAJIBAN UNTUK MEMUTUS 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999. 

1. Bahwa putusan Termohon Keberatan dibuat tanggal 3 Maret 2003 

sehingga melanggar prosedur kewajiban untuk memutus, dengan 

alasan hukum sebagai berikut:  

a. Bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 

menyatakan  sebagai berikut:  

"(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan 

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal:39 

ayat (1); 
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 (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”; 

b. Bahwa Pasal 43 ayat (3) UU No.5 Tahun 1999 menyatakan 

sebagai berikut: "Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau 

tidak terjadi pelanggaran  terhadap undang-undang ini 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) atau ayat (2)”; 

c. Bahwa untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999, Termohon 

Keberatan telah mengeluarkan Surat Penetapan No. 

13/PEN/KPPU/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang 

pemeriksaan pendahuluan Perkara No. 07/KPPU-L/2004 untuk 

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 

29 Juli 2004 sampai dengan tanggal 29 September 2004 (vide 

halaman 2 angka 4 putusan Termohon Keberatan) ; 

d. Bahwa untuk Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 43 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999, Termohon 

Keberatan telah mengeluarkan Surat Penetapan No. 

15/PEN/KPPU/VII/2004 tanggal 10 September 2004 untuk 

melanjutkan Perkara No. 07/KPPU-L/2004 untuk ke 

Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 10 September 

2004 sampai dengan tanggal 13 Desember 2004 (vide 

halaman 16 angka 17 putusan Termohon  Keberatan); 

e. Bahwa untuk Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 2 UU No.5 Tahun 

1999, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Surat 

Keputusan No. 05/KEP/KMK-PL/KPPU/XII/2004 tanggal 14 

Desember 2004 untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan 

lanjutan melanjutkan Perkara No. 07/KPPU-L/2004 terhitung 

sejak tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan tanggal 25 

Januari 2005 (vide halaman 20 angka 20 putusan Termohon 

Keberatan); 

f. Bahwa bila Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Termohon 

Keberatan berakhir pada tanggal 25 Januari 2005, maka 

seharusnya menurut Pasal 43  ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, 
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Termohon Keberatan wajib memberikan  putusan 30 hari sejak 

selesainya pemeriksaan lanjutan tanggal 25 Januari  2005 

yaitu pada tanggal 24 Februari 2005; 

2. Bahwa karena Termohon Keberatan baru memutus perkara a quo 

pada tanggal 3 Maret 2005, sehingga telah melebihi batas waktu 

selama 7 (tujuh) hari, oleh karenanya menurut hukum Putusan 

Termohon Keberatan batal demi hukum atau dapat dibatalkan 

karena Termohon Keberatan telah tidak menaati jangka waktu dan 

telah melanggar prosedur kewajiban untuk memutus sebagaimana 

diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999; 

Keberatan Kedua  
PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN BATAL DEMI HUKUM ATAU 

DAPAT DIBATALKAN KARENA AMAR PUTUSAN MELEBIHI DAN 

MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN YANG DIBERIKAN 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999.  

Dalam putusannya halaman 125, Termohon Keberatan telah 

membuat diktum putusan poin 6, 7 dan 8 sebagai berikut: 

“Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 

(satu) bulan setelah putusan ini:  

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat  Umum  

Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris 

Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta 

Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah 

menyetujui penjualan VLCC tanpa seizin Menteri Keuangan RI; 

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada 

huruf a; 

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai 

dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar 

berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) 

halaman”; 

"Memerintahkan Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) paling lambat 1 

(satu) bulan setelah putusan ini: 

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat  Umum Pemegang 

Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan 

masing-masing anggota Direksi yang  telah melakukan 
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persekongkolan dalam penjualan VLCC; 

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada 

huruf a ; 

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai 

dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar 

berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) 

halaman;  

“Memerintahkan Terlapor I : PT. Pertamina (Persero) paling lambat 2 

(dua) bulan  setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan 

melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi  komersial 

termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Pemohon  

Keberatan: PT Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal 

selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat 

penjualan 2 (dua) unit VLCC;" 

 Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan telah melanggar  

kewenangannya dalam memutus, dengan alasan hukum sebagai 

berikut: 

1. Bahwa diktum putusan poin 6, 7 dan tidak sesuai dengan 

kewenangan Termohon Keberatan sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam pasal 43 ayat  (3) dan Pasal 47 UU No. 5 

Tahun 1999; 

2. Bahwa kewenangan memutus Termohon Keberatan adalah 

sebatas pada kewenangan untuk memutuskan telah terjadi atau 

tidak terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 

sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 

1999; 

3. Bahwa kewenangan memutus Termohon Keberatan tersebut 

hanya diikuti dengan pemberian sanksi administratif sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 47 No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi 

sebagai berikut:  

1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan 

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-

undang ini; 

2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat berupa:  
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a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan 

Pasal 16; dan atau;  

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

integrasi vertikal  sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; 

dan atau;  

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan 

atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat; dan atau; 

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan  posisi dominan; dan atau; 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 

badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28; dan atau; 

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau; 

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 

Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).; 

4. Bahwa amar putusan Termohon Keberatan sebagaimana yang 

disebutkan di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan sanksi 

administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 

Tahun 1995 tersebut, sehingga jelas menurut hukum diktum 

Termohon Keberatan telah melampaui batas kewenangan yang 

diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 

Tahun 1999 jo. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999; 

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di 

atas, maka putusan Termohon Keberatan batal demi hukum atau 

dapat dibatalkan karena Amar Putusan melebihi dan melampaui 

batas kewenangan yang diberikan sebagaimana diatur UU No. 5 

Tahun 1999; 
II. KEBERATAN PEMOHON  KEBERATAN DARI SEGI MATERI DAN 

POKOK  PERMASALAHAN  

Keberatan Pertama  
TERMOHON KEBERATAN KELIRU DAN TIDAK TEPAT MENILAI 

FAKTA- FAKTA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN TERMOHON 

KEBERATAN MENGENAI PENUNJUKKAN TURUT TERMOHON I 
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(TERLAPOR II) GOLDMAN SACHS SINGAPORE TANPA MELALUI 

PROSES TENDER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM  

Dalam putusannya halaman 115-117, Termohon Keberatan pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

- Pemohon  Keberatan telah memperlakukan turut Termohon I secara 

istimewa  dalam penunjukan sebagai financial advisor dan arranger 

untuk proses tender sebagaimana selalu dilakukan oleh Pemohon  

Keberatan dalam pengadaan   barang dan jasa di lingkungan 

Pemohon  Keberatan; 

- Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli II, pengadaan jasa melalui 

metode penunjukan langsung dengan alasan waktu yang mendesak 

adalah tidak relevan;  

- Alasan penunjukan turut Termohon I sebagai financial advisor dan 

arranger oleh Pemohon  Keberatan melalui penunjukan langsung 

tidak berdasar; 

- Penunjukan langsung turut Termohon I sebagai financial advisor dan 

arranger oleh Pemohon  Keberatan tanpa melalui proses tender 

adalah dilakukan secara melawan hukum; 

- Penunjukan turut Termohon I sebagai financial advisor dan arranger 

secara langsung oleh Pemohon  Keberatan telah menghilangkan 

kesempatan advisor lainnya untuk memberikan jasa yang sama pada 

Pemohon  Keberatan dan menghilangkan kesempatan financial 

advisor lainnya untuk memberikan potensi PEMOHON  KEBERATAN 

untuk membayar fee jasa financial advisor yang lebih murah melalui 

proses tender sehingga penunjukan tersebut telah menghambat  

persaingan usaha; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan telah keliru dan tidak  

tepat menilai fakta-fakta berkaitan dengan penunjukan turut Termohon I 

sebagai financial advisor dan arranger sebagai perbuatan melawan hukum, 

dengan alasan  hukum sebagai berikut:  

1. Bahwa penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan 

arranger dimaksudkan untuk melakukan penjualan kedua kapal VLCC 

dan memberikan  second opinion atas kebijakan penjualan tersebut 

tidak memerlukan proses tender; 

2. Bahwa penunjukan langsung sama sekali tidak bertentangan dengan 

peraturan internal PT Pertamina (Persero) maupun Keppres No. 80 

Tahun 2003 [Bukti PK-13] karena penunjukan Goldman Sachs 
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(Singapore) Pte sebagai Financial advisor dan arranger tersebut tidak 

menggunakan dana yang berasal dari APBN sehingga 

penunjukannya tersebut didasarkan pada peraturan intern  Direksi 

Pemohon  Keberatan; 

3. Bahwa penunjukan langsung Goldman Sachs tersebut sudah sesuai 

dengan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. KPTS-

077/C0000/2000 [Bukti PK-14] sebagaimana tertuang dalam Bab IV 

huruf h yaitu mengenai pengadaan barang/jasa yang diperlakukan 

khusus antara lain pengadaan barang/jasa yang prosesnya bersifat 

khusus: huruf e. Jasa keuangan/asuransi diatur masing-masing 

direktorat sepanjang dapat dipertanggungjawabkan; 

4. Bahwa Pemohon  Keberatan memutuskan untuk menunjuk Goldman 

Sachs sebagai Financial advisor dan arranger dalam Divestasi 2 (dua) 

unit Tanker VLCC adalah beralasan dan berdasarkan hukum hal ini 

sesuai dikarenakan adanya potensi kerugian yang sangat besar bila 

tidak ada penunjukan  langsung, dengan alasan sebagai berikut:  

a. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2004, 1 (satu) unit VLCC selesai dibuat 

dan akan segera diserahkan ke Pemohon  Keberatan sehingga 

Pemohon  Keberatan diharuskan mempersiapkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan serah terima VLCC tersebut seperti: 

Penunjukan Ship Management, memitigasi adanya demurrage, 

mencegah beban biaya penanganan, demmurage, serta biaya-

biaya lainnya, untuk itulah harus dilakukan divestasi VLCC 

secepat mungkin. Sesuai Shipbuilding Contract antara Pertamina 

dan HHI yang ditandatangani tanggal 27 Maret 2003, pasal 7.8 

menyebutkan bahwa "One (1) months prior to the sea trials up to 

the Delivery Date of the Vessel the Builder shall at its own cost 

and expenses (which is exclude the board and lodging for the 

Buyers crew) arrange to the Buyer with the familarization program 

to the equipment on board to the Buyers crews up to maximum 

often (10) members for the purpose of the efficient safety use to 

the operation of the Vessel: (yang artinya Pertamina harus segera 

menempatkan awaknya 1 bulan sebelum penyerahan kapal (9 

Juni 2004), apabila tidak dijual); 

b. Bahwa tanggal 2 Juli 2004 ada surat pemberitahuan dari Hyundai 

Heavy Industry bahwa pihak Karaha Bodas Company telah 

mengirimkan surat kepada Pengadilan di Korea yang berisi 
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permintaan agar Pengadilan setempat melakukan penyitaan 

terhadap aset Pemohon  Keberatan berdasarkan putusan 

Arbitrase Internasional yang dimenangkan oleh Karaha Bodas 

Company; 

c. Bahwa selain itu penunjukan tersebut mutlak diperlukan 

mengingat untuk penjualan VLCC akan melibatkan banyak pihak-

pihak internasional dan disamping itu Corporate Action yang 

dilakukan Pemohon  Keberatan  dilakukan untuk mencegah agar 

Pemohon  Keberatan tidak di-default yang dampaknya dapat 

meluas hingga ke dunia perbankan di Indonesia;  

5. Bahwa penunjukan Goldman Sachs (Singapore) Pte sebagai 

Financial advisor dan arranger untuk melaksanakan divestasi 

prosesnya telah ditindaklanjuti pada Rapat Direksi tanggal 19 April 

2004 dan persetujuannya telah ditandatangani seluruh Direksi 

Pemohon  Keberatan pada Memorandum No.  307/C0000/2004-S0 

(vide Bukti PK-7) tanggal 23 April 2004 dan rekomendasi Komisaris 

Pemohon  Keberatan yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris 

dengan surat No. 045/K/DK/KH/2004 tanggal 28 April 2004 (vide Bukti 

PK-8) yang antara lain menugaskan dan memberi wewenang pada 

Direksi untuk melakukan divestasi 2 VLCC dan menunjuk Goldman 

Sachs  (Singapore) Pte sebagai Financial advisor dan arranger; 

6. Bahwa persetujuan Board of Director dan Direktur Utama serta 

Komisaris PT. Pertamina (Persero) didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut: 

A. Goldman Sachs adalah perusahaan advisor yang telah 

berpengalaman  secara internasional dalam transaksi merger and 

acquisition dan saat ini sedang bekerja di PT Pertamina (Persero) 

secara free-lance untuk mengevaluasi kinerja anak perusahaan dan 

cash flow PT Pertamina  (Persero); 

B. Penawaran Goldman Sachs untuk benchmark success fee lebih 

rendah yaitu sebesar 1,0% tanpa retainer fee bulanan selama kontrak 

berjalan, sementara penawaran financial advisor lainnya seperti 

Bahana Securities dan Citibank untuk transaksi kemitraan dan 

pendanaan KEXIM sebesar 1,2 % dari nilai transaksi; 

7.   Bahwa penunjukan Goldman Sachs (Singapore) Pte tersebut dalam 

divestasi VLCC, juga telah mendapat izin dan  persetujuan dari organ  
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tertinggi yaitu RUPS tanggal 11 Juni 2004 melalui Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara No. KEP-56/MBU/2004 (vide Bukti PK-9), 

sedangkan persetujuan tambahan (optionaI) dari Menteri Keuangan 

diperoleh pada tanggal 7 Juli 2004 (vide Bukti PK-4); 

8.   Dengan demikian, Termohon Keberatan telah keliru dan tidak tepat 

menilai fakta mengenai penunjukan turut Termohon I tanpa melalui 

tender sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada 

ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, 

oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan;  

Keberatan Kedua  
PERTIMBANGAN TERMOHON KEBERATAN YANG MENYATAKAN 

BAHWA PENUNJUKKAN TURUT TERMOHON I SEBAGAI FINANCIAL 

ADVISOR DAN ARRANGER MELANGGAR SK DIREKSI PERTAMINA 

NO. KPTS 077/C0000/2000 DAN KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000 JO 

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003, ADALAH PERTIMBANGAN YANG 

KELIRU MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA TERMASUK 

MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN  YANG BERLAKU  

Pertimbangan Komisi dalam putusannya pada halaman 60 s/d 63 (butir 

1.2.25 sampai dengan 1.2.35.4) berkenaan dengan Pra Penjualan VLCC 

pada pokoknya sebagai berikut :  

-      bahwa penunjukan Terlapor II (turut Termohon I) sebagai financial 

advisor dan arranger dilakukan tanpa melalui tender dengan alasan 

pekerjaan yang mendesak; 

-      bahwa penunjukan Terlapor II tersebut melanggar SK 077, khususnya 

ketentuan BAB IV huruf A angka 3 mengenai syarat-syarat 

penunjukan langsung  pengadaan barang/jasa ; 

-      bahwa seharusnya penunjukan Terlapor II dilakukan melalui tender 

atau pelelangan sesuai dengan SK 077, karena SK 077 mengacu 

kepada Keppres No. 18 Tahun 2000 yang diubah dengan Keppres 

No. 80 Tahun 2003; 

Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut adalah jelas keliru, baik 

mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya, termasuk melanggar 

hukum pembuktian yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut tidak sesuai atau 

bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sendiri, yang 



 Hal. 28 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

justru membuktikan penunjukan Goldman Sachs/turut Termohon I 

tersebut adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. 

Pertamina (Persero) dan tidak melanggar hukum atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

2. Fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan menunjukkan 

bahwa penunjukan turut Termohon I secara langsung tersebut karena 

Pemohon   Keberatan mengetahui benar bahwa turut Termohon I 

memiliki kemampuan dan reputasi internasional (mendunia) dalam 

bidangnya, dan bahwa kegiatan divestasi 2 (dua) unit kapal tanker 

Very Large Crude Carrier (selanjutnya disebut VLCC) tersebut 

merupakan pekerjaan, yang mendesak dan guna menghindarkan 

kerugian Negara yang lebih besar. Fakta-fakta hukum mengenai hal 

ini diperoleh dari keterangan-keterangan antara lain sebagai  berikut: 

 2.1. Keterangan Saksi XV pada pokoknya sebagai berikut: 

        - Turut Termohon I memiliki jaringan internasional yang luas, 

pengalaman internasional, dapat bekerja dalam tempo yang 

cepat,  dan independent ; 

        - Bahwa keputusan mempercepat penjualan dan penyerahan 

VLCC  kepada pembeli yang menang tender, adalah dalam 

rangka mengantisipasi dijatuhkannya penyitaan seluruh aset 

Pemohon  Keberatan (PT. Pertamina) di seluruh dunia terkait 

dengan kasus Karaha Bodas Company, dan kedua VLCC 

tersebut bisa saja disita. (Lihat Putusan, pada halaman 34 

sampai dengan 37, butir 37.2, 37.38);  

 2.2. Keterangan Saksi XXIII pada pokoknya sebagai berikut:   

- Bahwa penunjukan konsultan jasa keuangan (turut Termohon I) 

tersebut adalah mutlak diperlukan oleh Pemohon  Keberatan; 

- Bahwa latar belakang penjualan VLCC adalah karena kondisi 

kas Pemohon  Keberatan pada saat itu negatif 16 trilyun rupiah 

dan adanya perubahan status Pemohon  Keberatan menjadi 

persero, tetapi tetap menanggung beban tugas dari Pemerintah 

untuk  memberikan subsidi BBM (Putusan pada halaman 40 butir 

45.2); 

- Bahwa sebagai sebuah korporasi, Pemohon  Keberatan harus 

mencari solusi yang cepat dalam menghadapi cash flow yang 

negatif, untuk itu Pemohon  Keberatan memutuskan untuk 

melakukan corporate action dengan juga memperhatikan 
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ketentuan yang ada, seperti UU Migas dan UU Perseroan 

Terbatas (Putusan pada halaman 42, butir 45.14); 

- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, turut Termohon I 

mempunyai reputasi internasional yang baik (Putusan pada 

halaman 41, butir  45.10); 

- Bahwa Komisaris Pemohon  Keberatan saat itu memberikan 

arahan kepada Direksi untuk segera mencari solusi 

menyelamatkan, cash flow yang salah satunya adalah 

melaksanakan penjualan VLCC. (Putusan, halaman 42, butir 

45.15); 

- Bahwa penunjukan turut Termohon I sebagai penasihat 

keuangan  merupakan hal yang khusus untuk melakukan 

transaksi khusus, memang ada deviasi dari aturan yang telah 

dibuat oleh Direksi (SK 077), dalam rangka penyelamatan cash 

flow perusahaan (Putusan  pada halaman 42, butir 45.18); 

- Bahwa penunjukan konsultan asing mutlak diperlukan, karena  

penjualan ini melibatkan banyak pihak internasional, penunjukan 

ini merupakan corporate action, dilakukan untuk mencegah agar 

Pemohon  Keberatan tidak di default, yang dampaknya bisa 

meluas hingga ke dunia perbankan di Indonesia, penunjukan ini 

membutuhkan persetujuan Komisaris Pemohon  Keberatan,  

bahwa penunjukan konsultan yang menggunakan dana APBN 

memiliki aturan tersendiri (Keppres No. 18 Tahun 2000, jo. 

Keppres No. 80 Tahun 2003), sedangkan penunjukan turut 

Termohon I ini tidak menggunakan dana APBN. (Putusan, pada 

halaman 42 sampai dengan 43,  butir 45.20); 

2.3. Keterangan Terlapor I (Pemohon  Keberatan), pada pokoknya 

sebagai  berikut: 

- Bahwa keputusan untuk menjual VLCC telah disetujui bersama 

oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pemohon  Keberatan pada 

tanggal  15 April 2004.(Putusan pada halaman 49, butir 53.10) ; 

- Bahwa penunjukan turut Termohon I memakan waktu singkat 

karena keadaan mendesak, Dewan Komisaris Pemohon   

Keberatan meminta waktu hanya 2 (dua) Minggu untuk 

melakukan penjualan VLCC; waktu itu turut Termohon I sudah 

bekerja pada Pemohon  Keberatan dalam rangka menganalisis 

cash flow dan restrukturisasi anak perusahaan Pemohon   
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Keberatan. (Putusan pada halaman 49, butir 53.11); 

- Bahwa penunjukan turut Termohon I adalah sebuah corporate 

action yang ditandatangani bersama oleh 5 anggota Direksi dan 

5 anggota Dewan Komisaris Pemohon  Keberatan, dalam 

kondisi yang berbeda, yang tidak termasuk kondisi yang harus 

mengikuti ketentuan SK Dirut 077; dalam hal ini keputusan 

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan keputusan tertinggi di 

Perusahaan yang mengalahkan SK Dirut yang ada. (Putusan 

pada halaman 50, butir  53.13); 

- Bahwa penunjukan turut Termohon I adalah karena turut 

Termohon I dinilai sanggup untuk dapat menyelesaikan transaksi 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; penunjukan turut Termohon I 

sebagai financial advisor dan arranger pada tanggal 23 Mei 

2004, dan keputusan penentuan pemenang tender penjualan 

VLCC, tanggal 10 Juni 2004. (Putusan pada halaman 50, butir 

53.14, 53.17  dan halaman 52, butir 53.39); 

2.4. Keterangan Pemohon  Keberatan melalui pembelaan Pemohon  

Keberatan (Lihat Putusan pada halaman 72 sampai dengan 81, 

butir 2 sampai dengan  2.6.3.15), pada pokoknya sebagai berikut:  

- Bahwa penunjukan turut Termohon I  tersebut  tidak 

bertentangan dengan SK Direksi PT. Pertamina  (Persero) No: 

KPTS-077/COOO 2000 (disingkat SK-007), tertuang dalam Bab 

IV huruf H, mengenai pengadaan barang/jasa yang diperlukan 

khusus antara lain, pada huruf e, yaitu jasa keuangan, asuransi, 

diatur masing-masing Direktorat sepanjang dapat dipertanggung 

jawabkan (vide  bukti PK-3) ; 

- Bahwa penunjukan turut Termohon I yang sudah disetujui 

bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris, berarti telah 

memenuhi SK Direksi No: 077 tersebut; 

- Bahwa mengingat pada bulan Juli 1 (satu) unit VLCC selesai 

dibuat  dan akan diserahkan, maka perlu segera ditunjuk 

operator untuk  mencegah beban pembiayaan penanganan, 

demurrage, dll, paling lambat bulan Mei 2004; 

- Bahwa untuk menghindari biaya-biaya tersebut, maka waktu 

yang tersedia untuk melakukan proses penjualan VLCC sangat 

terbatas  (6 minggu); 

- Bahwa dalam rangka penjualan VLCC tersebut Pemohon  
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Keberatan perlu didampingi oleh financial advisor yang 

berpengalaman secara internasional agar memperoleh hasil 

penjualan yang maksimal, untuk itu Pemohon  Keberatan menilai 

turut Termohon I adalah sesuai dengan kebutuhan Pemohon  

Keberatan ; 

- Penunjukan Turut Termohon I didasarkan penawaran yang 

kompetitif, terutama mengenai fee yang hanya dibayar success 

fee yang didasarkan atas keberhasilan dalam penyelesaian 

pekerjaannya, dan tidak mensyaratkan adanya retainer fee 

bulanan selama kontrak berjalan;   

3. Bahwa keterangan-keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon  

Keberatan tersebut saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan 

bukti- bukti surat atau dokumen yang berkaitan dengan masalah 

tersebut; 

4. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan 

keterangan Pemohon  Keberatan serta bukti-bukti surat yang 

berkaitan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

- bahwa kegiatan penjualan VLCC adalah dalam keadaan/kondisi 

mendesak  atau harus cepat untuk mengatasi krisis keuangan 

Pemohon  Keberatan; 

- bahwa penanganan tender yang bersifat internasional dan 

spesifik/khusus dalam bidang perkapalan/tanker besar, belum 

dikuasai oleh Pemohon  Keberatan; 

- Pemohon  Keberatan mengetahui bahwa turut Termohon I 

mempunyai reputasi dan kemampuan untuk berperan sebagai 

konsultan keuangan dan arranger bagi Pemohon  Keberatan 

dalam kegiatan yang bersifat  internasional dan khusus, serta 

dalam waktu singkat tersebut; 

- Apabila kegiatan divestasi atau penjualan VLCC itu tidak dilakukan 

secepatnya, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi 

Pemohon  Keberatan , berkaitan dengan masalah cash flow dan 

masalah-masalah lain yang sedang melanda Pemohon  

Keberatan.; 

- Bahwa keputusan PT. Pertamina untuk melakukan pengadaan 

jasa konsultan keuangan atau financial advisor dan arranger 

dalam proses divestasi VLCC adalah karena keadaan mendesak 

dan untuk menghindari kerugian Pemohon  Keberatan yang lebih 



 Hal. 32 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dibuat-buat, melainkan merupakan 

kondisi dan kebutuhan obyektif Pemohon  Keberatan pada waktu 

itu; 

- Bahwa keadaan obyektif Pemohon  Keberatan tersebut 

mengharuskan  Pemohon  Keberatan untuk mengambil kebijakan 

yang tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku termasuk tidak melanggar SK-Direksi No: 077 dan 

Keppres No: 18 Tahun 2000, jo. Keppres No: 80 Tahun 2003; 

- Bahwa penunjukan Turut Termohon I sebagai financial advisor 

dan arranger adalah karena reputasi dan pengalaman turut 

Termohon serta syarat pembayaran fee yang menurut 

pertimbangan Pemohon  Keberatan adalah patut dan tidak 

memberatkan Pemohon  Keberatan; 

5. Bahwa apabila Pemohon  Keberatan melakukan proses tender dan 

tidak melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan jasa 

konsultan keuangan dan arranger tersebut, maka Pemohon  

Keberatan akan menderita kerugian  lebih besar sebagai berikut: 

5.1. Untuk melakukan tender pengadaan jasa konsultan yang bertaraf  

internasional dan spesifik yang seluk beluknya belum dikuasai 

oleh Pemohon  Keberatan tersebut, tentu sepatutnya Pemohon  

Keberatan memerlukan konsultan pula yang tentu harus juga 

diadakan melalui proses tender; demikian seterusnya, proses 

tender untuk mengadakan tender, yang memerlukan jangka 

waktu lama dan biaya berlipat ganda - Logika hukum ini sama 

sekali tidak dipertimbangkan oleh  Termohon Keberatan; 

5.2 Apabila tender dan penjualan VLCC tidak secepatnya, kecuali 

akan berdampak pada makin memburuknya cash flow Pemohon  

Keberatan, juga potensi besar untuk dijadikan obyek sitaan 

dalam perkara Karaha Bodas Company, yang akan membawa 

kerugian yang lebih besar bagi Pemohon  Keberatan; 

5.3 Bahwa tanggal 2 Juli 2004 ada surat pemberitahuan dari 

Hyundai Heavy Industry bahwa pihak Karaha Bodas Company 

telah  mengirimkan surat kepada Pengadilan di Korea yang 

berisi permintaan agar Pengadilan setempat melakukan 

penyitaan terhadap aset Pemohon  Keberatan berdasarkan 

Putusan Arbitrase Internasional yang dimenangkan oleh Karaha 
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Bodas Company; 

6. Bahwa apabila diamati secara teliti kasus ini, adanya keterangan-

keterangan  para saksi yang lain dan keterangan para Pelapor, yang 

ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi XV, Saksi XXIII, 

dan keterangan Pemohon  Keberatan seperti yang disebutkan di atas, 

hal itu kecuali keterangan mereka tidak mempunyai landasan hukum 

yang benar, juga tidak   terlepas dari adanya kenyataan bahwa para 

saksi dan para Pelapor itu mempunyai posisi dan kepentingan yang 

berbeda berkaitan dengan divestasi VLCC tersebut; 

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang 

diperoleh Termohon Keberatan dalam pemeriksaan lanjutan seperti 

yang diuraikan di atas, penunjukan turut Termohon I sebagai financial 

advisor dan arranger dimaksud, adalah sama sekali tidak terbukti 

melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku termasuk tidak melanggar SK Direksi No. 077 dan 

Keppres No. 18 Tahun 2000, jo. Keppres No. 8 Tahun 2003 tersebut; 

8. Pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan sebaliknya 

tersebut, adalah karena kekeliruan Termohon Keberatan dalam 

melaksanakan proses pembuktian perkara ini, termasuk karena 

Termohon Keberatan telah melanggar hukum pembuktian yang 

berlaku, seperti yang dijelaskan di bawah ini; 

9. Bahwa Termohon Keberatan dalam pertimbangannya tidak 

menerapkan keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian, berdasarkan  ketentuan hukum pembuktian, yang 

berlaku sebagai berikut: 

9.1. Pasal 42 UU No: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan alat-

alat bukti pemeriksaan Komisi adalah berupa: keterangan Saksi, 

Keterangan Ahli, Surat dan atau Dokumen, Petunjuk, dan 

keterangan Pelaku Usaha; 

9.2. Keputusan Komisi pengawas Persaingan Usaha No: 

05/KPPU/Kep/IX/2000  tentang Tata Cara Penyampaian Laporan 

dan Penanganan Dugaan  Pelanggaran Terhadap UU No: 5 

Tahun 1999, pada Pasal 1 angka 19 menjelaskan bahwa Saksi 

adalah seseorang yang mengetahui atau  dianggap mengetahui 

terjadinya pelanggaran; 

9.3. Ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dapat 
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dijadikan pedoman oleh Komisi, pada Pasal 1 angka 27 pada 

pokoknya menyatakan bahwa Keterangan Saksi adalah 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami  sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu; 

9.4. Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa, baik pendapat 

maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 

merupakan keterangan saksi; 

9.5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 ayat (5) 

KUHAP dapat merupakan pedoman bagi Komisi untuk 

memperoleh suatu alat bukti I Keterangan Saksi yang 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yang  ternyata tidak 

diterapkan oleh Termohon Keberatan, sehingga Komisi I tidak 

menggunakan keterangan saksi XV, Saksi XXIII sebagai 

keterangan I atau alat bukti yang dominan untuk digunakan 

dalam pertimbangan hukum putusan Termohon Keberatan, dan 

justru telah menggunakan keterangan saksi yang lain yang tidak 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian;  

10. Bahwa Termohon Keberatan juga tidak menerapkan keterangan saksi 

yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena tidak berusaha 

sungguh-sungguh untuk menyesuaikan antara alat-alat bukti dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

10.1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Keputusan KPPU No: 

05/KPPU/Kep/IX/2000 yang merupakan hukum pembuktian yang 

seharusnya diterapkan oleh Termohon Keberatan, menentukan 

bahwa dalam menilai kebenaran alat bukti, Termohon Keberatan 

memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan 

alat bukti yang lain; 

10.2. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang dapat merupakan 

pedoman bagi Termohon Keberatan Komisi untuk memperoleh 

alat bukti  keterangan Saksi yang mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian adalah dengan memperhatikan, adanya persesuaian 

antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian 

antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, serta alasan yang 

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan 

tertentu; 

10.3. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak diterapkan oleh 
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Komisi, sehingga keterangan Saksi XV, Saksi XXII dan 

keterangan Pemohon  Keberatan tidak dinilai sebagai alat bukti 

yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk digunakan 

dalam pertimbangan hukum putusan Termohon Keberatan, dan 

justru telah menggunakan keterangan-keterangan saksi yang 

lain dan keterangan Pelapor yang  tidak mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian; 

11. Dengan demikian, penunjukan turut Termohon I sebagai financial 

advisor dan  arranger dalam proses divestasi VLCC tersebut adalah 

sah menurut hukum dan tidak melanggar SK Direksi No: 077 dan 

Keppres No: 18 Tahun 2000, jo. Keppres No: 80 Tahun 2003; 

Keberatan Ketiga  
TERMOHON KEBERATAN KELIRU DAN TIDAK TEPAT MENILAI FAKTA- 

FAKTA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN TERMOHON 

KEBERATAN MENGENAI PENERIMAAN BID KETIGA OLEH PEMOHON  

KEBERATAN DAN TURUT TERMOHON I DARI TURUT TERMOHON II 

SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM  

Dalam Putusannya halaman 116-117, Termohon Keberatan pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

- Penerimaan bid ketiga oleh Terlapor I (Pemohon  Keberatan) dan 

Terlapor II (turut Termohon I) dari Terlapor III (turut Termohon II) 

tanpa memberikan kesempatan yang sama pada Essar dan OSG 

untuk memasukkan bid ketiga  sehingga merupakan perbuatan 

melawan hukum; 

- Essar dan OSG tidak diberi kesempatan yang sama untuk 

memasukkan bid ketiga sehingga menghilangkan kesempatan Essar 

dan OSG untuk memasukkan penawaran yang lebih tinggi sehingga 

Pemohon  Keberatan kehilangan kesempatan untuk memperoleh 

harga VLCC yang lebih tinggi; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan keliru dan tidak benar 

menilai fakta berkaitan dengan penerimaan bid ketiga turut Termohon II 

tanpa memberikan kesempatan kepada Essar dan OSG, dengan alasan 

hukum sebagai  berikut: 

1. Bahwa Bidding yang dilakukan adalah unsolicited bidding yang 

merupakan lelang terbuka (tanpa diundang) yang artinya siapa saja, 

kapan saja dan berapa kali saja dapat memasukan penawaran 

optional sepanjang tetap dalam  koridor "term of reference" (TOR) 
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yang ada (vide Bukti PK-l0); 

2. Bahwa bid Frontline masih dapat diterima karena masih dalam  

koridor tata waktu yaitu sebelum dilakukan pengumuman pemenang 

yaitu tanggal 10 Juni 2004. Dalam TOR sangat jelas disebutkan 

bahwa proses negosiasi akan selesai pada tanggal 9 Juni 2004 dan 

selanjutnya adalah pengumuman pemenang dan penandatanganan 

Sale and  Purchase Agreement; 

3. Bahwa bid ketiga Frontline tidak mengubah pemenang proses 

penjualan ini dikarenakan pada penawaran kedua, Frontline juga 

sudah sebagai pemenangnya karena mempunyai scoring tertinggi, 

sedangkan pada bid ketiga scoring Frontline menjadi lebih sempurna 

dan menguntungkan PT Pertamina (Persero); 

4. Bahwa penerimaan bid ketiga Frontline dengan kronologi peristiwa 

sebagai berikut: 

4.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004 Goldman Sach (Singapore) 

Pte mengirimkan Invitation Letter kepada 43 calon peserta 

tender VLCC; 

4.2. Bahwa peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan 

tanggal 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura adalah 7 

(tujuh) proposal terdiri dari enam perusahaan yang masuk dalam 

daftar undangan yaitu OSG, Frontline, Toepfer Transport, 

Worldwide Shipping, Essar Shipping Ltd, Euronav Luxemburg, 

dan 1 (satu) perusahaan yang tidak diundang yaitu  Dorian; 

4.3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran dan pembobotan 

yang  dilakukan oleh Goldman Sach (Singapore) Pte, ada 4 

(empat) potential bidder yang memenuhi kriteria yaitu: Essar 

Shipping Ltd, Frontline, OSG  dan Worldwide Shipping; 

4.4. Bahwa selanjutnya terhadap ke-4 potential bidder tersebut 

Direksi  Pemohon  Keberatan memutuskan bahwa ada 3 (tiga) 

sholtlisted bidder, yaitu: ESSAR Shipping Limited, Frontline 

Limited, Overseas  Shipping Group (OSG) ; 

4.5. Bahwa ke-3 shortlisted bider tersebut telah mengajukan harga 

penawaran masing-masing sebesar, ESSAR = US$ 183 Juta; 

Frontline = US$ 175 Juta; dan OSG = US$ 162 Juta. Dengan 

demikian total score dari masing- masing sholtlisted bidder 

adalah, ESSAR = 98%; Frontline = 96,5%; OSG = 90,8 %; 
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Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183 juta 

(80%) 

10% 4% 4% 98% 

Frontline 175 juta 

(76,5%) 

10% 5% 5% 96,5%

OSG 162 juta 

(70,8%) 

10% 5% 5% 90,8%

  

 Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 4 Juni 2004 bertempat di 

Ulsan-Korea, maupun di Jakarta, ketiga shortlisted bidder 

tersebut melakukan due dilllgent yang meliputi peninjauan ke 

kapal dan data room study; 

 Bahwa selanjutnya ke-3 shortlisted bidder tersebut diharuskan 

menyerahkan enhancement bid (penawaran kedua) kepada 

Goldman Sach (Singapore) Pte paling lambat pada tangal 7 Juni 

2004, dan pada tanggal 8 Juni 2004 Goldman Sach (Singapore) 

Pte mempresentasikan hasil evaluasi Enhancement Bid 

(penawaran kedua) di kantor Pemohon  Keberatan, dimana 

harga penawaran kedua dari masing-masing shortlisted bidder 

adalah: ESSAR = US$ 183,5 Juta; Frontline = US$ 178 Juta; dan 

OSG= US$ 170 Juta. Dengan demikian total score dari masing- 

masing shortlisted bidder adalah ESSAR = 95,5%; Frontline = 

98%; OSG = 94,1%. 

 
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183,5 juta 

(80%) 

7,5% 4% 4% 95,5%

Frontline 178 juta 

(78%) 

10% 5% 5% 98,5%

OSG 170 juta 

(74,1%) 

10% 5% 5% 94,1%

  

 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004 tanpa diminta oleh Pemohon  

Keberatan dan atau Goldman Sach (Singapore) Pte, pihak 
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Frontline memasukkan penawaran (optional) kepada Goldman 

Sach (Singapore)  Pte dengan harga penawaran terakhir 

sebesar US$ 184 Juta, dan atas hal tersebut Goldman Sach 

(Singapore) Pte pada tanggal 10 Juni 2004 menyampaikan hal 

tersebut kepada Pemohon  Keberatan.  
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183 juta 

(79,8%) 

10% 4% 4% 97,8%

Frontline 184 juta 

(80%) 

10% 5% 5% 100% 

OSG 170 juta 

(73,9%) 

10% 5% 5% 93,9%

  

 Bahwa Direksi Pemohon  Keberatan menanyakan lebih lanjut 

kepada Goldman Sach (Singapore) Pte apakah kepada ke-2 

shortlisted bidder (OSG dan ESSAR) yang lain juga diberikan 

kesempatan untuk memasukkan penawaran (optional) baru, 

namun oleh Pihak Goldman Sach (Singapore) Pte memberikan 

jawaban yaitu, apabila proses dalam tawar menawar ini tidak 

segera dihentikan dan ditutup maka tidak akan cukup waktu 

untuk menyelesaikan tender ini sampai pertengahan Juni 2004; 

 Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, 

Direksi Pemohon  Keberatan memutuskan untuk menentukan 

Pihak Frontline sebagai Pemenang tender divestasi VLCC 

dengan mempertimbangkan haI-hal sebagai berikut yaitu: 

a. Bahwa karena waktu bagi pelaksanaan tender divestasi 

VLCC sangat pendek yaitu hanya selama 6 minggu, serta 

pada tanggal 2 Juli 2004 Pemohon  Keberatan menerima 

surat dari Hyundai Heavy Industry mengenai adanya usaha 

dari Pihak Karaha Bodas Company untuk melakukan 

penyitaan atas Aset-aset milik Pemohon  Keberatan di 

Pengadilan Korea sehubungan dengan Putusan Arbritase 

Internasional yang memenangkan Karaha Bodas Company, 

sehingga dikhawatirkan kerugian negara akan semakin lebih 

besar apabila kedua VLCC tersebut masih dalam 

penguasaan Pemohon  Keberatan; 



 Hal. 39 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

b. Berdasarkan fakta hukum bahwa harga penawaran optional 

yang disampaikan oleh Pihak Frontline adalah harga yang 

tertinggi dari harga kedua Shortlisted Bidder yang lain, selain 

itu Total Score pihak Frontline atas penawaran ketiga adalah 

yang tertinggi dari Kedua  Shortlisted Bidder yang lain; 

c. Berdasarkan fakta hukum, bahwa pihak ESSAR yang semula 

rencananya akan ditunjuk sebagai Pemenang tender 

divestasi VLCC telah terbukti tidak dapat memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Goldman Sach 

(Singapore) Pte antara lain: 

(1) Essar tidak sanggup melakukan pembayaran down 

payment sebesar 20 % dari total harga penawaran 1 

hari setelah SPA ditandatangani; 

(2) State Bank of India tidak bersedia menjamin 

pembayaran down  payment  tersebut di atas; 

(3) Essar masih belum sepakat dengan ketentuan-

ketentuan Sales Purchase Agreement atas penjualan 

VLCC sampai tender tanggal  7 Juni 2004 ditutup; 

4.11.Berdasarkan fakta hukum sejak penawaran pertama sampai 

dengan penawaran terakhir, Pihak OSG selalu menempati 

urutan terendah dalam mengajukan harga penawaran dan juga 

terendah dalam urutan total skor sehingga dengan demikian 

walaupun diberi kesempatan untuk mengajukan penawaran, 

pihak OSG tidak akan mengajukan penawaran melebihi 

Frontline; 

5.  Dengan demikian jelas, Termohon Keberatan telah keliru dan tidak 

tepat menilai fakta mengenai penerimaan bid ketiga turut Termohon II 

sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Putusan a quo 

harus dibatalkan ; 

Keberatan Keempat  
TERMOHON KEBERATAN KELIRU DAN TIDAK TEPAT MENILAI FAKTA- 

FAKTA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN TERMOHON 

KEBERATAN MENGENAI PROSES PENJUALAN TANKER TANPA IZIN 

MENTERI KEUANGAN  

Dalam Diktum Putusannya halaman 125, Termohon Keberatan 

menyatakan bahwa:  

"PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini 
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untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum pemegang Saham 

atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing 

anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing 

anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seizin 

Menteri Keuangan Rl; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan keliru dan tidak benar 

nilai fakta berkaitan dengan izin Menteri Keuangan, dengan alasan hukum 

sebagai berikut: 

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan 

Bentuk perusahaan  Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 

(Pertamina) menjadi perusahaan perseroan (Persero), Pertamina 

telah dialihkan statusnya menjadi perusahaan perseroan (Persero) 

yang tunduk pada ketentuan UU No.1 Tahun 1995  tentang Perseroan 

Terbatas (vide Bukti PK-1); 

2. Bahwa Pasal 14 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) menyatakan bahwa Menteri BUMN berwenang untuk 

mengalihkan aktiva BUMN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 

Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan 

Perseroan sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 41 Tahun 

2003 (vide Bukti PK-2)  kewenangan Menteri Keuangan selaku 

pemegang saham BUMN telah dilimpahkan kepada Menteri BUMN 

kecuali mengenai penyertaan modal negara yang dananya dari APBN 

sehingga dalam hal ini Keputusan Menteri Keuangan No. 

89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahan Aktiva Tetap BUMN 

tidak berlaku; 

3. Bahwa untuk lebih jelas mengenai kewenangan Menteri Negara 

BUMN, maka ketentuan PP No. 12 Tahun 1998 tentang perusahaan 

Perseroan jo. PP No. 41 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut: 

- Pasal 1 angka 1 PP No. 12 Tahun 1998: sejalan dengan UU 

Keuangan negara, kedudukan dan kewenangan selaku 

Pemegang saham/RUPS/Pemilik Modal pada BUMN dipegang 

oleh Menteri keuangan; 

- Pasal 1 dan pasal 2 PP No. 41 tahun 2003: Kewenangan 

Menteri Keuangan di atas, dilimpahkan kepada Menteri BUMN; 

- Pasal 3 PP No. 41 Tahun 2003, pengecualian pelimpahan di 

atas adalah Penatausahaan penyertaan modal negara, 
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pengusulan setiap penyertaan negara kepada Presiden yang 

dananya dari APBN dan Pendirian Persero; 

- Penjelasan Pasal 3 PP No. 41 Tahun 2003, Menteri BUMN 

melaporkan kepada Menteri Keuangan perbuatan seperti antara 

lain pengalihan aktiva; 

- Pasal 37 PP No. 12 Tahun 1998 mengatur bahwa bagi persero 

tidak berlaku Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 

APBN (mengenai  pengadaan barang dan jasa) dan Inpres No. 

1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan Barang-

barang yang dimiliki/dikuasai Negara; 

4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero), Pasal 

11 ayat (9)  huruf g dan h, Direksi harus mendapatkan persetujuan 

RUPS untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak 

dengan umur ekonomis di atas 5 tahun dan Aktiva tetap tidak 

bergerak [vide Bukti PK-3]. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahan 

Aktiva Tetap BUMN yang pada pokoknya menyatakan 

pemindahtanganan aktiva tetap BUMN dilakukan atas persetujuan 

Menteri  Keuangan, yang dalam hal ini sebagai RUPS/Pemilik Modal 

BUMN; 

5. Bahwa menurut Pasal 37 PP No. 12 Tahun 1998, bagi Persero tidak 

berlaku  Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN 

mengenai pengadaan arang dan jasa dan Inpres No. 1970 tentang 

Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dikuasai 

Negara; 

6. Bahwa dikarenakan seluruh modal Pertamina dimiliki oleh negara dan 

berdasarkan PP No. 41 Tahun 2003, Menteri BUMN dapat bertindak 

selaku  pemegang saham/RUPS/Pemilik Modal, maka persetujuan 

atas pelepasan aset dapat diberikan oleh Menteri BUMN selaku 

RUPS PT Pertamina (Persero); 

7. Bahwa dengan demikian jelaslah sudah bahwa penjualan VLCC tidak 

memerlukan izin Menteri Keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya 

proses penjualan menimbulkan polemik perizinan, maka PT 

Pertamina (Persero) berinisiatif untuk meminta izin Menteri keuangan 

sebagai pilihan optional yang  kemudian Izin tersebut dikeluarkan 

tanggal 7 Juli 2004 (vide Bukti PK-4); 

8. Dengan demikian, Termohon Keberatan telah keliru dan tidak tepat 
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menilai fakta perihal penjualan tanker tanpa izin Menteri Keuangan, 

oleh karena itu Putusan a quo harus dibatalkan; 
Keberatan Kelima  
TERMOHON KEBERATAN KELIRU DAN TIDAK TEPAT MENILAI FAKTA- 

FAKTA BERKAITAN DENGAN DIKTUM PUTUSAN TERMOHON 

KEBERATAN MENGENAI KESALAHAN DEWAN KOMISARIS KARENA 

MENYETUJUI PENJUALAN TANKER TANPA IZIN MENTERI KEUANGAN  

Dalam Diktum Putusannya halaman 125, Termohon Keberatan 

menyatakan bahwa:  

"PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini 

untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham 

atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing 

anggota Dewan  Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing 

anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seizin 

Menteri Keuangan Rl ; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan keliru dan tidak benar 

menilai fakta berkaitan dengan kesalahan Dewan Komisaris PT Pertamina 

(Persero)  yang menyetujui penjualan tanker, dengan alasan hukum 

sebagai berikut: 

1. Bahwa terhitung dari tanggal 17 September 2003, Pertamina yang 

dibentuk dengan UU No. 8 Tahun 1971 dialihkan bentuknya menjadi 

PT Pertamina  (Persero) yang tunduk pada Undang-Undang No.1 

Tahun 1995 tentang  Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 

tentang BUMN; 

2. Bahwa Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2003 menyatakan tugas komisaris 

adalah  mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero 

serta memberikan nasihat kepada direksi sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 9  Anggaran Dasar Pertamina No. 20; 

3. Bahwa Pasal 11 butir 9 huruf g dan h Anggaran Dasar PT Pertamina 

(Persero) menyatakan sebagai berikut, "Direksi dapat melepaskan 

dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak dan aktiva tetap 

bergerak dengan umur ekonomis lebih dari 5 (lima) tahun setelah 

mendapat rekomendasi dari komisaris dan persetujuan dari Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1, 2, dan 3 PP No. 41 Tahun 2003 dengan 

merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ditetapkan bahwa kedudukan, 
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tugas dan kewenangan  Menteri Keuangan telah dilimpahkan kepada 

Menteri Negara BUMN kecuali dalam hal penatausahaan setiap 

penyertaan modal negara kedalam  Persero/PT/Perum/Perjan; 

pengusulan setiap penyertaan modal negara ke dalam PT/Perum 

yang dananya berasal dari APBN serta pemanfaatan kekayaan 

negara dalam Perjan; dan pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan  

perubahan bentuk Perjan; 

5. Bahwa dengan adanya PP No. 41 Tahun 2003 maka Keputusan 

Menteri  Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman 

pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN yang menyangkut Pasal 7, 11 

dan 12 harus dibaca sebagai kewenangan persetujuan dari Menteri 

Negara BUMN bukan lagi Menteri Keuangan; 

6. Bahwa pada kenyataannya divestasi VLCC telah disetujui oleh Direksi 

dan Dewan Komisaris berdasarkan rapat-rapat yang diadakan pada 

tanggal 9 Oktober 2003, November 2003, 14 Januari 2004 dan 15 

April 2004. Dan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tanggal 15 April 

2004, direksi minta persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan 

divestasi tanker VLCC dengan  pertimbangan-pertimbangan yang 

antaranya adalah kondisi cashflow PT Pertamina (Persero) yang 

kritis, kembali ke core business sesuai UU No. 22 Tahun 2001 

tentang Migas, klaim Karaha Bodas; Risk Mitigation, Pertamina  tidak 

berpengalaman; dan monetizing keuntungan atas naiknya nilai kapal; 

7. Bahwa berdasarkan usulan direksi dan pertimbangan yang diberikan 

direksi  serta mempertimbangkan VLCC tersebut belum menjadi asset 

PT Pertamina (Persero) karena masih berupa Utang Cicilan dan krisis 

keuangan PT Pertamina (Persero), maka dengan mengacu pada 

Pasal 7 ayat (2) KMK No. 89/KMK.013/1991 dan Pasal 11 butir 9 AD 

Perusahaan, Komisaris menyetujui pelepasan VLCC dengan 

penegasan agar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan disampaikan kepada pemegang saham  

untuk mendapatkan persetujuan; 

8. Bahwa Pasal 11 butir 2 dan butir 9 huruf 9 dan h Anggaran Dasar PT 

Pertamina (Persero) mengatur mengenai pemindahtanganan/ 

penghapusan aktiva tetap tidak bergerak dan aktiva tetap bergerak 

yang umur ekonomisnya di atas 5 tahun, Dewan Komisaris wajib 

memberikan rekomendasi (penilaian dan pendapat) selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan 
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pindahtangan atau penghapusan aktiva tetap tersebut dan Komisaris  

menyetujui penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan 

arranger atas usul direksi untuk mempercepat proses yang ada; 

9. Bahwa pada kenyataannya, penjualan VLCC telah mendapat 

persetujuan Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham dan 

RUPS PT Pertamina  (Persero); 

10. Bahwa dengan demikian jelas, Putusan Termohon Keberatan telah 

keliru memberikan diktum putusan yang menyatakan terdapat 

kesalahan Komisaris Utama dan anggota Komisaris yang menyetujui 

penjualan tanpa izin Menteri Keuangan, oleh karena itu, Putusan a 

quo harus dibatalkan;  

Keberatan Kelima  A 
TERMOHON KEBERATAN KELIRU DAN TIDAK TEPAT MENILAI FAKTA- 

FAKTA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN TERMOHON 

KEBERATAN MENGENAI SELISIH PEMBAYARAN (KEKURANGAN 

PEMBAYARAN)  

Dalam putusannya halaman 71 pada bagian hukum angka 1.3.67 

Termohon  Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat selisih 

pembayaran sebesar US $13, 137,000.; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan keliru dan tidak benar 

menilai fakta berkaitan dengan kekurangan pembayaran tersebut, dengan 

alasan hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa pada dasarnya tidak ada selisih pembayaran atau kekurangan 

pembayaran dari Frontline kepada Pemohon  Keberatan sebesar US$  

13,137,000,- karena diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:  

- Nilai penjualan sesuai SPA tanggal 11 Juni 2004             

89,500,000 

- Jumlah yang dibayar oleh Frontline:  

Bid Bond          5,000,000  

      Pelunasan         71,363,000  

  73,363,000  

- Kekurangan        13,260,000 

2. Bahwa untuk penyerahan kapal Hull No. 1541 dilaksanakan melalui 

novasi  kontrak pembangunan kapal dari Pemohon  Keberatan 

kepada Frontline sebelum deliver kapal. Pada saat novasi dilakukan, 

masih terdapat tagihan dari  Hyundai Heavy Industries kepada 

Pemohon  Keberatan yang belum dibayarkan sebesar US$ 



 Hal. 45 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

13.260,000,00 dengan perincian sebagai berikut : 

5th insstalment pembangunan kapal           13.080.000,00  

Biaya penggantian nama dari Pemohon  Keberatan  

Menjadi "Sea Force" (atas permintaan Frontline)                123.000,00  

       Biaya penggantian nama dari Sea Force menjadi  

      Pemohon  Keberatan (atas permintaan Pemohon   

      Keberatan)                    57.000,00  

      Total Tagihan                                           13.260.000,00  

Dari nilai tersebut US$ 123.000,00 merupakan beban Frontline dan 

sisanya sebesar US$ 13.137.000,00 seharusnya merupakan beban 

Pemohon  Keberatan. Tetapi karena dilakukan novasi shipbuilding 

contract, kewajiban tersebut akan dilaksanakan oleh Frontline. 

Dengan demikian, nilai tersebut di  offset dari harga penjualan kapal; 

Bahwa dengan demikian, Termohon Keberatan telah keliru 

memberikan penilaian terhadap fakta mengenai kekurangan 

pembayaran, oleh karena itu  putusan a quo harus dibatalkan; 

Keberatan Keenam  
TERMOHON  KEBERATAN KELIRU DAN TIDAK TEPAT MENILAI 

FAKTA- FAKTA BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGAN TERMOHON 

KEBERATAN   MENGENAI KERUGIAN  

Dalam Putusannya halaman 123, Termohon Keberatan pada pokoknya 

menyatakan bahwa nilai penjualan 2 (dua) unit VLCC Pemohon  Keberatan 

adalah sebesar US$ 184,000,000 sedangkan harga pasar VLCC pada saat 

itu berkisar antara US$ 204,000,000 sehingga terdapat potensi kerugian 

negara antara US$ 20,000,000 -US$ 56,000,000 atau setara dengan Rp. 

180.000.000.000 -Rp. 504.000.000.000  dengan nilai tukar rupiah sebesar 

Rp. 9.000,00 per US$ 1; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan keliru dan tidak benar 

menilai fakta berkaitan dengan kerugian negara, dengan alasan hukum 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Termohon Keberatan melakukan penghitungan harga VLCC 

berkisar antara US$ 204,000,000 berdasarkan artikel dari Trade 

Winds (httQ://www.tradewinds.no tertanggal 14 Juni 2004 yang 

menyebutkan harga pasar per VLCC pada saat itu adalah sekitar US$ 

102,000,000 (seratus dua juta US Dolar) dan 1 (satu) keterangan 

Saksi Ahli I (Rheinhard Tobing) yaitu pada bagian Tentang Duduk 

Perkara angka 41.1.1 menyatakan: bahwa harga VLCC yang normal 
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saat terjadi tender divestasi VLCC adalah di atas US$  100,000,000 

(seratus juta dolar Amerika Serikat), sekitar US 105,000,000 (seratus 

lima juta dolar Amerika Serikat) tetapi tidak lebih dari US$ 

120,000,000 (seratus dua puluh juta dolar Amerika Serikat); 

2. Bahwa perhitungan berdasarkan kedua data tersebut sebagaimana 

yang disebutkan oleh Trade Winds dan keterangan Saksi Ahli I 

Rheinhard Tobing tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk 

menentukan adanya kerugian negara dikarenakan harga yang 

disebutkan tersebut merupakan harga penawaran  yang belum dapat 

dipastikan karena sifatnya subyektif dan fluktuatif; 

3. Bahwa pada kenyataannya, pada saat Pemohon  Keberatan 

memesan 2  VLCC di galangan kapal Hyundai Heavy Industries 

Korea, harga kedua VLCC tersebut adalah sebesar US$ 130,800,000 

(seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), dan 

pada saat dilakukan divestasi terhadap 2 VLCC tersebut terjual 

dengan harga US$ 184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta 

Dolar Amerika Serikat) sehingga Pemohon  Keberatan justru 

mendapat keuntungan dari selisih harga antara pembelian dengan 

penjualan yaitu sebesar US$ 53,200,000 (lima puluh tiga juta dua 

ratus ribu Dolar Amerika Serikat); 

4. Bahwa dengan demikian perihal kerugian negara yang ditafsir oleh 

Termohon Keberatan sama sekali tidak benar bahkan justru divestasi 

VLCC justru menyelamatkan negara dari kerugian akibat klaim Pihak 

Karaha Bodas Company untuk melakukan penyitaan atas Aset-aset 

milik Pemohon  Keberatan termasuk VLCC tersebut; 

5. Bahwa selain itu, pada dasarnya harga jual lebih rendah dari harga 

pasar  dengan perhitungan bahwa owner estimate yang diperoleh dari 

referensi Clarkson Research Studies [Bukti PK-15] menunjukkan 

harga newbuilding VLCC 300.000 DWT per Mei 2004 adalah sebesar 

USD 87 juta di mana kapal akan diperoleh ± 1,5 tahun mendatang. 

Apabila dibandingkan dengan harga jual  rata-rata VLCC oleh PT 

Pertamina (Persero) sebesar USD 92 juta maka sebenarnya 

penjualan VLCC tersebut mencerminkan harga pasar pada saat ini 

Mei 2004, bahkan sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini dapat 

ditunjukkan melalui pendekatan Time Value of Money dengan asumsi 

tingkat  bunga deposito USD adalah 4,0% serta pembayaran 

dilakukan bertahap selama 5 kali mulai dari (i) signing bulan kesatu, 
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(ii) Steel cutting bulan kesembilan, (iii) keel laying bulan keempat 

belas, (iv) launching bulan keenambelas dan (v) delivery bulan 

kedelapanbelas. Dari pendekatan ini maka diperoleh present value 

harga referensi Clarkson Research Studies sebesar USD 90,14 juta 

yang masih lebih kecil dari harga jual rata-rata USD 92 juta ; 

6. Bahwa disamping itu bukti keterangan Saksi Ahli I (Rheinhard Tobing) 

yaitu pada bagian Tentang Duduk Perkara angka 41.1.1, tidak cukup 

untuk menilai ataupun dijadikan dasar bagi penghitungan perihal 

kerugian negara akibat divestasi VLCC tersebut. Hal ini tentu saja 

tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum kita; 

7. Dengan demikian, Termohon Keberatan telah keliru dan tidak tepat 

menilai fakta perihal kerugian negara, oleh karena itu Putusan a quo 

harus dibatalkan;  

Keberatan Ketujuh  
PERTIMBANGAN TERMOHON KEBERATAN BERKENAAN DENGAN 

KETENTUAN PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 TAHUN 1999, YANG 

MENYATAKAN BAHWA PEMOHON  KEBERATAN MENUNJUK 

LANGSUNG TANPA PROSES TENDER TURUT TERMOHON I SEBAGAI 

FINANCIAL  ADVISOR DAN ARRANGER DALAM PROSES DIVESTASI 

VLCC SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU 

NO. 5 TAHUN 1999, ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU 

MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA TERMASUK MELANGGAR 

HUKUM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU  

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam putusannya pada halaman 114 

sampai dengan 116, (butir 10 sampai dengan . 12.4.1.1.3), pada pokoknya 

sebagai berikut : 

- Ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan : 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat, berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap 

pelaku usaha tertentu; 

Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf d sebagai berikut : 

- Pelaku Usaha; 

- Melakukan satu atau beberapa kegiatan; 

- Sendiri maupun bersama pelaku usaha lain; 

- Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; 
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- Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat; 

- Bahwa berkaitan dengan unsur keempat (Melakukan praktek diskriminasi  

terhadap pelaku usaha tertentu), Pemohon  Keberatan telah 

memperlakukan Turut Termohon I secara istimewa dengan menunjuknya 

sebagai financial advisor dan arranger untuk proses divestasi VLCC 

tanpa melalui proses tender; 

- Bahwa sesuai keterangan ahli II, penunjukan langsung dengan alasan 

waktu  yang mendesak adalah tidak relevan; 

- Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum (butir 1.2.25- 

1.2.33), alasan penunjukan turut Termohon I melalui penunjukan 

langsung adalah tidak berdasar, dan melanggar SK. Direksi No. 077 dan 

Keppres No. 18 Tahun 2000, jo Keppres No.  80 Tahun 2003; 

- Bahwa berkaitan dengan unsur kelima (dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat), penunjukan 

turut Termohon I oleh Pemohon  Keberatan yang tanpa proses tender 

yang melawan hukum tersebut, telah menghilangkan kesempatan 

konsultan jasa keuangan yang lain untuk memberikan jasa kepada 

Pemohon  Keberatan dan menghilangkan potensi Pemohon  Keberatan 

untuk membayar fee yang lebih murah melalui proses tender, sehingga 

telah menghambat persaingan; 

Menurut Pemohon  Keberatan, Pertimbangan Termohon Keberatan 

tersebut adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan 

hukumnya, termasuk melanggar hukum pembuktian yang berlaku, dengan 

alasan-alasan hukum sebagai  berikut: 

1. Mengenai unsur kedua (melakukan satu atau beberapa kegiatan); 

Bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti berdasarkan 

alasan- alasan hukum sebagai berikut:  

1.1. Bahwa sehubungan kewenangan Termohon Keberatan untuk 

melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 

yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan penunjukan turut 

Termohon I dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu diklarifikasi 

adanya 2 (dua) masalah yang  substansinya berbeda yaitu: 

- adanya keputusan intern Pemohon  Keberatan yang 

mengambil kebijakan untuk menggunakan cara/metode 

penunjukan langsung, dan; 
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- adanya keputusan Pemohon  Keberatan yang menunjuk turut 

Termohon I; 

1.2.  Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada 

Keberatan Kedua di atas, Keputusan Direksi dan Dewan 

Komisaris  Pemohon  Keberatan (PT. Pertamina) yang 

memutuskan untuk  menggunakan cara penunjukan langsung 

(tidak melalui proses tender) dalam penunjukan konsultan 

keuangan atau financial advisor dan arranger untuk proses 

divestasi VLCC, adalah kebijakan Pemohon   Keberatan yang 

telah dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian dengan 

memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan obyektif Pemohon  

Keberatan pada saat itu ; 

1.3. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, 

keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris Pemohon  

Keberatan tersebut  benar-benar dengan alasan mendesak dan 

untuk menghindarkan kerugian nyata yang akan diderita oleh 

Pemohon  Keberatan, dan keputusan untuk melakukan 

penunjukan langsung tersebut sama sekali tidak melanggar 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

1.4. Bahwa dipandang dari status dan wewenang Komisi pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) seperti yang ditetapkan dalam UU 

No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 30 ayat (1) dan 

Pasal 36, maka jelas dan tegas, bahwa Keputusan PT. 

Pertamina (Pemohon  Keberatan) yang bersifat intern korporasi 

tersebut tidak dapat dinilai atau diadili oleh Termohon  

Keberatan, dengan penjelasan sebagai berikut:  

- Ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyatakan, bahwa status 

Komisi  pengawas Persaingan Usaha adalah untuk 

mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999; 

- Ketentuan Pasal 36 menyatakan bahwa kewenangan Komisi 

antara lain, melakukan penelitian tentang dugaan adanya 

kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang 

mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat; 

- Bahwa keputusan intern Pemohon  Keberatan (PT. 

Pertamina) yang mengambil kebijakan untuk mendapatkan 

konsultan keuangan atau financial advisor dan arranger 
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dengan cara menunjuk langsung dan tidak melalui proses 

tender tersebut bukanlah merupakan suatu kegiatan usaha 

seperti yang dimaksud pada Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999 

tersebut, karena merupakan hak suatu pelaku usaha yang 

berbentuk korporasi (dalam hal ini Pemohon  Keberatan) 

untuk menentukan suatu cara/metode pengadaan jasa 

konsultan sesuai dengan kondisi dari kebutuhannya; 

- Bahwa untuk menilai benar atau tidak benarnya keputusan 

Pemohon  Keberatan tersebut bukanlah kewenangan 

Termohon Keberatan,  melainkan kewenangan pemegang 

Saham; 

2. Mengenai unsur keempat (melakukan praktek diskriminasi ...dst) ; 

Bahwa mengenai Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris yang 

menunjuk  turut Termohon I sebagai financial advisor dan arranger 

untuk proses divestasi VLCC, adalah tidak dapat dinilai sebagai suatu 

bentuk praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu seperti 

dimaksud pada Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Adapun 

alasan-alasan hukumnya sebagai berikut: 

2.1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya 

terungkap dalam pemeriksaan Komisi seperti telah diuraikan di 

atas, Pemohon  Keberatan (PT. Pertamina) menunjuk turut 

Termohon I (GS. Singapore) berdasarkan penilaian yang obyektif 

bahwa turut Termohon I mempunyai klasifikasi yang tepat untuk 

kebutuhan Pemohon  Keberatan dengan syarat pembayaran 

yang ringan dan tidak  merugikan Pemohon  Keberatan; 

2.2. Bahwa substansi pengertian diskriminasi pada ketentuan Pasal 

19 huruf d  UU No. 5 Tahun 1999 adalah "menentukan dengan 

cara tidak beralasan harga yang berbeda-beda atau persyaratan 

pemasokan atau pembelian barang atau jasa". Melakukan 

praktek diskriminasi artinya termasuk menolak samasekali 

melakukan hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-syarat 

tertentu atau perbuatan lain, dimana pelaku usaha lain 

diperlakukan dengan cara yang tidak sama. (Lihat : Wolfgang 

Kartte, Franz Jurgen Sacker, dkk, dalam Undang-Undang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Law Concerning  Prohibitation of Monopolistic Practices and 

Unfair Business Competition), UU No. 5 Tahun 1999, Lembaga 
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Pengkajian Hukum Ekonomi Fak. Hukum,  UI, Jakarta, 2000, 

halaman 278-279); 

2.3. Bahwa keputusan PT. Pertamina (Pemohon  Keberatan) yang 

menunjuk turut Termohon I tersebut tidak dapat diartikan 

sebagai suatu sikap atau tindakan menentukan harga yang 

berbeda-beda atau persyaratan pemasokan atau pembelian 

yang berbeda-beda dengan cara tidak beralasan; karena dalam 

melaksanakan kebijakan/keputusan intern untuk menggunakan 

cara penunjukan langsung, Pemohon  Keberatan hanya 

berhadapan dengan hanya satu pelaku usaha yang menurut 

penilaian Pemohon  Keberatan telah memenuhi ukuran dan 

syarat- syarat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemohon  

Keberatan; 

2.4. Bahwa keputusan Pemohon  Keberatan yang menunjuk turut 

Termohon I tersebut juga tidak dapat diartikan sebagai sikap 

atau tindakan menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, 

menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain 

dengan pelaku usaha tertentu, karena dalam proses penunjukan 

langsung turut Termohon I ini, Pemohon  Keberatan sama sekali 

tidak mempunyai hubungan komunikasi, hubungan bisnis atau 

hubungan transaksi dengan  pelaku tertentu lainnya; 

2.5. Bahwa larangan melakukan kegiatan menurut ketentuan Pasal 

19 huruf d tersebut pada prinsipnya hanya berlaku untuk pelaku 

usaha yang menguasai pasar yang bersangkutan. (Lihat : 

Wolfgang Kartte, Franz Jurgen Sacker, dkk dalam bukunya 

tersebut di atas, pada halaman 279). Dalam pengertian ini, PT. 

Pertamina (Pemohon  Keberatan) yang sedang mengalami krisis 

keuangan yang terpaksa mengambil metode penunjukan 

langsung konsultan keuangan tersebut, tidaklah dapat 

diklasifikasi sebagai pelaku usaha yang menguasai pasar yang 

bersangkutan; lagi pula kegiatan penunjukan Pemohon  

Keberatan sebagai konsultan tersebut bukanlah kegiatan rutin, 

melainkan temporer  dan khusus; 

2.6. Bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan diskriminasi 

tertentu beralasan atau tidak beralasan, adalah tergantung 

kepada situasi masing-masing kasus; diperlukan analisis yang 

seksama serta hati-hati dalam menyeimbangkan antara 
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kepentingan pelaku usaha yang melakukan kegiatan diskriminasi 

dengan kepentingan pelaku usaha yang terkena kegiatan 

diskriminasi tersebut. (Lihat : Wolfgang Kartte, Franz Jurgen 

Sacker, dkk, dalam bukunya tersebut pada halaman 279). 

Bahwa berkaitan dengan pengertian ini, seandainya sikap dan 

tindakan Pemohon  Keberatan yang menunjuk turut Termohon I 

tersebut dianggap diskriminatif, quod non, maka untuk menilai 

benar atau tidak benarnya sikap atau tindakan Pemohon  

Keberatan tersebut, perlu diperhatikan tentang alasan 

pentingnya Pemohon  Keberatan mengambil cara/metode 

penunjukan langsung tersebut, dan tidak hanya memperhatikan 

kepentingan pelaku usaha lain yang bergerak dalam  bidang 

konsultan serupa; 

2.7. Dengan demikian unsur keempat mengenai diskriminasi dari 

Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sama sekali tidak 

terpenuhi atau tidak terbukti; 

2.8. Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan 

sebaliknya, adalah disebabkan karena Termohon Keberatan 

ternyata telah mengartikan dan menerapkan ketentuan Pasal 19 

huruf d secara keliru; disamping itu Termohon Keberatan telah 

keliru mengambil dan menerapkan fakta-fakta hukum yang 

sesungguhnya terungkap dalam pemeriksaan lanjutan, karena 

telah keliru atau melanggar hukum pembuktian, khususnya 

ketentuan:  

- Pasal   1 angka 19 Keputusan KPPU No: 05/KPPU/Kep/IX/ 

2000, jo. Pasal 42 UU No.  5 Tahun 1999; 

- Pasal 1 angka 27, jo. Pasal 185 ayat (5) KUHAP;  

- Pasal 18 ayat (2) Keputusan KPPU No: 05/KPPU/Kep/IX/2000; 

- Pasal185 ayat (6) KUHAP; 

3. Mengenai unsur kelima (dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli  dst). 

Ternyata dalam pertimbangan Termohon Keberatan hanya 

mendalilkan kemungkinan adanya hal-hal sebagai berikut: 

- adanya penunjukan turut Termohon I sebagai financial advisor dan 

arranger yang melawan hukum karena tanpa proses tender; 

- telah menghilangkan kesempatan konsultan serupa yang lain; 

- telah menghilangkan potensi bagi Pemohon  Keberatan untuk  
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Oleh karena merupakan suatu kemungkinan, apalagi kemungkinan ini 

digantungkan pada terbukti atau terpenuhinya unsur keempat 

mengenai diskriminasi, maka jelaslah bahwa unsur kelima mengenai 

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 

ini, adalah sama sekali tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi, karena 

ternyata unsur keempat mengenai diskriminasi tersebut sama sekali 

tidak terpenuhi atau tidak terbukti; 

4. Dengan demikian, Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sama 

sekali tidak terpenuhi atau tidak terbukti; 

Keberatan Ketujuh  A  
PERTIMBANGAN TERMOHON KEBERATAN BERKENAAN DENGAN 

PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 TAHUN 1999 YANG MENYATAKAN 

BAHWA PENERIMAAN BID KETIGA DARI TURUT TERMOHON II OLEH 

PEMOHON  KEBERATAN DAN TURUT TERMOHON I SEBAGAI 

PERBUATAN YANG MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 

TAHUN 1999 ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU MENGENAI 

PENERAPAN HUKUMNYA TERMASUK MELANGGAR HUKUM 

PEMBUKTIAN  

Pertimbangan Termohon Keberatan yang dimaksud adalah pertimbangan 

dalam  putusan pada halaman 114 sampai dengan 118, butir 10 sampai 

dengan 12.6.5 (khusus yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan Bid 

ketiga dari turut Termohon II oleh Pemohon   Keberatan dan turut 

Termohon I), pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 adalah  

sebagai berikut: 

- Pelaku Usaha; 

- Melakukan satu atau beberapa kegiatan; 

- Sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain; 

- Melakukan praktek diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu; 

- Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan  usaha tidak sehat; 

- Bahwa berkaitan dengan unsur keempat (melakukan praktek 

diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu), menurut Komisi diperoleh 

fakta-fakta seperti  pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 sampai 

dengan 1.3.48. (yang telah diuraikan di atas), yang pada pokoknya 
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menyatakan bahwa Pemohon  Keberatan bersama-sama dengan turut 

Termohon I telah menerima Bid III dari turut Termohon II tanpa 

memberikan kesempatan yang sama kepada Essar dan OSG untuk 

memasukkan Bid III; 

- Bahwa berkaitan unsur kelima/terakhir (dapat mengakibatkan terjadinya  

praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat), menurut Komisi 

diperoleh fakta-fakta sesuai dengan uraian pada bagian Tentang 

Hukum pada angka 1.3.27 sampai dengan 1.3.28, (mungkin yang 

sebenarnya dimaksud adalah angka 47 sampai dengan angka 52) yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa dengan diterimanya penawaran atau Bid III dari turut Termohon 

II yang ternyata menghasilkan total skor tertinggi dibandingkan dengan 

Asser dan OSG tersebut, sehingga turut Termohon II dapat dinyatakan 

sebagai  pemenang; 

- Bahwa Direktur Utama Pemohon  Keberatan menanyakan 

kemungkinan  memberikan kesempatan kepada Essar dan OSG untuk 

memasukkan Bid III, namun menurut turut Termohon I apabila hal 

tersebut dilakukan, maka tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 

tender sampai pertengahan Juni 2004 seperti yang direncanakan; 

- Bahwa ketua Tim Divestasi menyatakan adanya kecurigaan 

kemungkinan  kebocoran atas harga penawaran Essar; 

- Bahwa Direksi Pemohon  Keberatan memutuskan penetapan turut 

Termohon II sebagai pemenang tender berdasarkan penawaran ketiga 

turut Termohon II seharga US$ 184 juta untuk 2 (dua) VLCC; 

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, penerimaan Bid ketiga (Bid III)  

turut Termohon II adalah secara melawan hukum, karena tidak sesuai 

dengan ketentuan bid yang telah dikeluarkan oleh turut Termohon I; 

- Bahwa dengan demikian, Essar dan OSG tidak diberi kesernpatan yang 

sama  untuk memasukkan bid ketiga, sehingga menghilangkan 

kesempatan bagi Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran yang 

tertinggi, sehingga Pemohon  Keberatan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi ; 

- Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon  Keberatan dan turut 

Termohon I secara nyata telah menghambat persaingan; 

Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru, baik mengenai 

fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, termasuk melanggar 

ketentuan hukum pembuktian, dengan alasan-alasan hukum sebagai 
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berikut:  

1. Mengenai unsur keempat (melakukan praktek diskriminasi terhadap 

.......dst);  

 Pertimbangan Komisi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

Pemohon  Keberatan dan turut Termohon I telah melanggar 

ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999, karena dalam 

proses tender divestasi VLCC telah menerima bid ketiga dari turut 

Termohon II dan memenangkannya, tanpa terlebih dahulu 

memberikan kesempatan yang sama kepada Essar dan OSG untuk 

memasukkan bid ketiga pula, merupakan pertimbangan yang keliru, 

baik mengenai fakta-fakta, maupun mengenai penerapan hukumnya, 

termasuk melanggar hukum pembuktian, dengan alasan-alasan 

hukum sebagai berikut:  

1.1. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terungkap di dalam 

pemeriksaan Termohon Keberatan, bahwa hasil 

evaluasi/penilaian penawaran bid pertama (bid I) menunjukkan 

kedudukan ketiga peserta terakhir adalah  sebagai berikut: 

- Peringkat I, Essar, yang menawarkan harga US$ 183 juta, 

dan memperoleh nilai total 98%; 

- Peringkat II, turut Termohon II yang menawarkan harga US$ 

175 juta, dan memperoleh nilai total 96,5%; 

- Peringkat III, OSG yang menawarkan harga US$ 162 juta, 

dan  memperoleh nilai total 90 ,8%.; 

   (Lihat Putusan, pada halaman 66); 

 1.2. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terungkap mengenai hasil 

evaluasi penawaran bid kedua (bid II), adalah sebagai berikut: 

- Bahwa dari segi penawaran harga peringkat peserta masih 

seperti  semula, walaupun ada perubahan sedikit sebagai 

berikut: 

- Essar naik dari US$ 183 juta menjadi US$ 183,5 juta.; 

- Turut Termohon II tetap US4 178 juta; 

- OSG naik dari US$ 162 juta menjadi US$ 170 juta; 

- Namun dari segi nilai total berubah menjadi: 

- Turut Termohon II naik dari 96.5% menjadi 98%.; 

- Essar turun dari 98% menjadi 95%; 

- OSG naik dari 90,8% menjadi 94,1%; 

(Lihat Putusan pada halaman 67).  
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1.3. Bahwa dalam pertimbangan Termohon Keberatan sama sekali 

tidak  mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menyebabkan 

turunnya nilai total Essar dari 98% menjadi 95% tersebut; 

1.4. Bahwa fakta-fakta hukum yang sesungguhnya diperoleh dalam  

pemeriksaan, didasarkan pada keterangan-keterangan sebagai 

berikut: 

Keterangan turut Termohon I dalam pembelaannya pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa peserta tender menawarkan harga pembelian VLCC 

harus  memuat secara jelas ketentuan-ketentuan penawaran 

yang  diberlakukan oleh PT, Pertamina (Pemohon  

Keberatan) sebagai berikut: 

- Bid bonds sebesar US$10 juta pada saat penawaran 

pertama;  

- Surat dari bank yang mengkonfirmasikan kemampuan 

penawar untuk membiayai penuh pembelian dan 

tersedianya dana yang  cukup; 

- Uang muka sebesar 20% dari harga pembelian pada saat 

penandatanganan perjanjian jual beli; 

- Uji harta kekayaan dan modal minimum; 

- Uraian mengenai riwayat penawar dan pengalaman dalam  

mengelola, menjalankan dan memiliki VLCC ; (Lihat 

Putusan, pada halaman 87); 

- Bahwa berkaitan dengan penilaian pada penawar bid kedua, 

ternyata pihak Essar menyatakan tidak dapat membayar 

sesuai dengan ketentuan PT. Pertamina (Pemohon  

Keberatan) yaitu:  

- Essar hanya akan mampu membayar uang muka sebesar 

20%  pada saat 15 hari kerja sejak tanggal 

penandatanganan perjanjian jual- beli; 

- Bahwa hal ini berarti penawaran Essar tidak memenuhi 

ketentuan yang disyaratkan oleh Pemohon  Keberatan; 

- Bahwa atas dasar itu sesungguhnya pada saat itu 

Pemohon  Keberatan dapat secara mudah dan serta merta 

menolak penawaran Essar, tanpa harus meminta konfirmasi 

lebih lanjut lagi kepada Essar; 

- Namun pada saat itu (tanggal 8 Juni 2004) Direksi 
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Pemohon  Keberatan masih belum menetapkan pemenang 

tender, dan masih tetap mempertahankan hak dan 

kewenangannya untuk tetap mempertimbangkan 

penawaran Essar meskipun Essar menunjukkan sikap 

ketidakpatuhan pada syarat-syarat Pemohon  Keberatan; 

- Bahwa surat-surat dari Essar dan Bank of India sebagai 

bank penjamin penawaran Essar tertanggal 8, 9, 10 Juni 

2004, tetap menegaskan bahwa Essar tidak dapat 

membayar sesuai syarat- syarat Pemohon  Keberatan.  

(Lihat Putusan, pada halaman 90 sampai dengan 92);  

Keterangan Pemohon  Keberatan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa Bank of India sebagai penyandang dana bagi Essar, 

setelah  dikonfirmasi secara tertulis (fax) maupun melalui 

telepon oleh turut Termohon I, menyatakan bahwa bank tidak 

dapat memenuhi pembayaran uang muka 20% sesuai 

ketentuan Pemohon  Keberatan; kecuali itu Bank of India 

juga menyatakan bahwa pembayaran Bid Bond hanya dapat 

dibayar atau dicairkan 3 (tiga) hari setelah penandatanganan 

perjanjian jual beli, dan tidak bisa dibayarkan pada saat 

penandatanganan perjanjian seperti yang  disyaratkan oleh 

Pemohon  Keberatan. (Lihat Putusan, pada halaman 81).  

Keterangan Saksi IV pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa hal yang menurunkan skor total Essar adalah perubahan 

penerbitan Bid Bond Essar yang awalnya diterbitkan oleh GE, 

kemudian berubah menjadi State Bank of India (SBI) yang sedang  

menerapkan kebijakan devisa ketat; 

- Bahwa pernyataan tentang kesanggupan dari Essar berubah-

ubah dan tidak ada komitmen dari SBI yang menjadi 

penjamin Essar. (Lihat Putusan pada halaman 22); 

Keterangan Saksi XII pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa hingga tanggal 8 Juni 2004 belum ditentukan 

pemenang tender, meskipun Essar menawarkan nilai harga 

tertinggi, tetapi masih ada keraguan atas kemampuan Essar 

untuk membayar sesuai dengan persyaratan tender; 

- Bahwa pilihan kedua adalah turut Termohon II dengan 

penawaran tertinggi kedua, tetapi mempunyai kemampuan 
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pembayaran yang  pasti sesuai dengan persyaratan tender; 

1.5. Bahwa fakta-fakta mengenai ketidakmampuan Essar yang 

mempengaruhi  nilai totalnya tersebut merupakan fakta hukum 

yang seharusnya digunakan dalam pertimbangan , namun tidak 

digunakan, sehingga pertimbangan hukum putusan Termohon 

Keberatan berkenaan dengan unsur diskriminasi tersebut 

menjadi pertimbangan yang kurang bernilai (onvoeldoende 

gemativeerd); 

1.6. Bahwa penerimaan Bid ketiga (Bid III) dari turut Termohon II 

menjadi dasar ditetapkannya turut Termohon II sebagai 

pemenang  tender penjualan VLCC, adalah dengan alasan-

alasan sebagai berikut: 

- Bahwa jadwal tender telah disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaksanaan penjualan VLCC dalam waktu singkat, sehingga 

penawaran bid ketiga pada prinsipnya tidak diadakan lagi; 

- Bahwa keadaan ketidakmampuan Essar untuk memenuhi 

persyaratan pembayaran yang ditetapkan Pemohon  

Keberatan, hingga saat-saat terakhir, masih tetap tidak 

menunjukkan perubahan apa-apa; 

- Bahwa atas dasar ketidakmampuan Essar tersebut, walaupun 

Essar menawarkan harga tertinggi, tetapi nilai total Essar 

berada pada peringkat kedua; 

- Bahwa walaupun turut Termohon II menawarkan harga 

tertinggi kedua, tetapi karena kemampuan turut Termohon II 

untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang disyaratkan 

oleh Pemohon  Keberatan, maka nilai total turut Termohon II 

berada pada peringkat pertama; 

- Bahwa berdasarkan prinsip tender yang jujur dan obyektif, 

walaupun  nilai penawaran turut Termohon II lebih rendah dari 

Essar, sepatutnya Pemohon  Keberatan memutuskan bahwa 

turut  Termohon II sebagai pemenang tender tanpa syarat; 

- Bahwa dengan demikian tidak diperlukan lagi diselenggarakan 

Bid III untuk memberi kesempatan kepada OSG apalagi Essar, 

untuk memasukkan penawaran; 

- Bahwa mengenai adanya revisi/koreksi penawaran dari turut 

Termohon II yang menawarkan harga yang lebih tinggi dari 

penawarannya semula, dan bahkan lebih tinggi dari penawaran 
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Essar, yang diistilahkan sebagai Bid III dari turut Termohon II 

tersebut, hal itu sangat menguntungkan Pemohon  Keberatan 

tanpa merugikan Essar dan OSG; 

- Bahwa dalam penerimaan Bid III dari turut Termohon II 

tersebut sama sekali tidak merupakan diskriminasi atau 

menghilangkan peluang Essar dan OSG karena peluangnya 

sudah diberikan dan digunakan  oleh Essar dan OSG; 

1.7. Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan fakta-fakta hukum 

yang sesungguhnya terungkap dipemeriksaan Termohon 

Keberatan, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: 

Keterangan Saksi XII, pada pokoknya sebagai berikut:  

- Bahwa Direksi Pemohon  Keberatan tidak memberikan 

kesempatan kepada Essar dan OSG untuk memasukkan 

penawaran ketiga (Bid III), mengingat VLCC hampir selesai 

dibuat, sementara Essar belum memberikan sikapnya yang 

tegas tentang kemampuan membayar. (Putusan, pada 

halaman 32); 

Keterangan Saksi XV, pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa keputusan untuk mempercepat penyerahan VLCC 

adalah dalam rangka mengantisipasi dijatuhkannya penyitaan 

atas aset Pemohon  Keberatan di seluruh dunia terkait dengan 

kasus Karaha Bodas Company. (Lihat Putusan, pada halaman 

37);  

Keterangan Pemohon  Keberatan, pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa Direksi Pemohon  Keberatan tidak menanyakan kepada  

turut Termohon I apakah penawaran ketiga turut Termohon II 

langsung dari turut Termohon II atau dari brokernya (Terlapor 

V), Direksi percaya, dan mementingkan penawaran tertinggi 

yang masuk; 

- Bahwa Direksi tidak ikut campur dalam proses penilaian 

peserta tender, karena hal itu sudah ditugaskan kepada turut 

Termohon I berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pemohon  

Keberatan; 

- Bahwa Direktur Pemohon  Keberatan melihat kondisi yang 

tidak memungkinkan lagi untuk memasukkan Bid III bagi Essar 

dan OSG, karena sesungguhnya tanggal 8 Juni adalah tanggal 
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penentuan pemenang, dan Direksi sudah merasa puas dengan 

hasil yang diputuskan pada tanggal 10 Juni 2004 yang 

memenangkan turut  Termohon II; 

- Bahwa pada saat proses tender, tidak pernah ada protes dari 

peserta tender, kecuali Essar yang mengajukan protes di 

media massa berkenaan dengan adanya pemberitaan tentang 

ketidakmampuannya membayar; 

1.8. Seperti telah diuraikan pada Keberatan Ketiga di atas, 

pengertian diskriminasi pada Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 

1999 adalah sebagai berikut: 

- Menentukan dengan cara tidak beralasan harga yang berbeda-

beda atau persyaratan pemasokan atau pembelian barang 

atau jasa; 

- Melakukan praktek diskriminasi artinya termasuk menolak 

sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak 

menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, dimana 

pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama; 

- Bahwa larangan melakukan kegiatan menurut ketentuan Pasal 

19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 tersebut pada prinsipnya 

hanya berlaku untuk pelaku usaha kuat yang menguasai pasar 

yang bersangkutan;  

- Bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan diskriminasi 

tertentu beralasan atau tidak beralasan, adalah tergantung 

kepada situasi masing-masing kasus; diperlukan analisis yang 

seksama serta hati-hati dalam menyeimbangkan antara 

kepentingan pelaku usaha yang melakukan kegiatan 

diskriminasi dengan kepentingan pelaku usaha yang terkena 

kegiatan diskriminasi tersebut; 

1.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata  

perbuatan Pemohon  Keberatan dan turut Termohon I yang 

menerima Bid III turut Termohon II tersebut, sama sekali tidak  

memenuhi syarat-syarat pengertian diskriminasi tersebut; 

1.10. Dengan demikian unsur keempat (melakukan praktek 

diskriminasi ...dst)  dari Pasal 19 huruf d sama sekali tidak 

terpenuhi atau tidak terbukti; 

1.11. Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan 

sebaliknya, adalah disebabkan karena Termohon Keberatan 
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2. Mengenai unsur kelima (dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli….dst; 

Bahwa dalam pertimbangan Termohon Keberatan tidak disebutkan 

tentang bukti-bukti atau indikasi yang dapat dilihat sebagai tanda-

tanda akan dapat  terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat, akibat diterimanya Bid III turut Termohon II oleh 

Pemohon  Keberatan dan turut Termohon I yang dinilai oleh 

Termohon Keberatan sebagai  perbuatan melawan hukum tersebut; 

Oleh karena ternyata perbuatan Pemohon  Keberatan dan turut 

Termohon I yang menerima Bid III dari turut Termohon II itu sama 

sekali tidak terbukti sebagai perbuatan yang melawan hukum, 

khususnya tidak memenuhi unsur keempat Pasal 19 huruf d tentang 

diskriminasi, maka dengan sendirinya unsur kelima dari Pasal 19 

huruf d tersebut harus dinyatakan tidak  terpenuhi atau tidak terbukti; 

3. Dengan demikian, Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, ternyata 

sama sekali  tidak terpenuhi atau tidak terbukti; 

Keberatan Kedelapan 
PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN YANG BERKENAAN DENGAN 

KETENTUAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999, YANG MENYATAKAN 

BAHWA PEMOHON  KEBERATAN, TURUT TERMOHON I DAN TURUT  

TERMOHON II TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN  

MELANGGAR KETENTUAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999, ADALAH  

PUTUSAN YANG KELIRU MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA 

TERMASUK MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU 

Pertimbangan Termohon Keberatan dalam putusannya pada halaman 118 

sampai dengan 122 (butir 14-15), pada pokoknya sebagai berikut: 

-    Unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: 

- Pelaku Usaha; 

- Dilarang bersekongkol; 

- Dengan pihak lain; 

- Mengatur dan/atau menentukan pemenang; 
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- Tender; 

- Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 

-    Bahwa menurut Termohon Keberatan Pengertian bersekongkol adalah 

sebagai berikut:  

- Bahwa pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender adalah kerja sama antara dua pihak 

atau  lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui 

tindakan penyesuaian (conceited action) dan atau membandingkan 

dokumen tender sebelum penyerahan (comparing bid prior to 

submission) dan atau menciptakan persaingan semu (sham 

competition) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau 

tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; 

- Bahwa menurut Termohon Keberatan unsur bersekongkol terpenuhi 

dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut: 

- Bahwa Direksi Pemohon  Keberatan memiliki keraguan untuk 

memutuskan turut Termohon II sebagai pemenang mengingat 

selisih harga penawaran yang cukup signifikan sebesar US$ 

5,500,000;  

- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V 

melaporkan  melalui e-mail kepada turut Termohon II bahwa turut 

Termohon IV masih melakukan negosiasi harga dengan turut 

Termohon I sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum 

angka 1.3.4; 

- Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 

1.3.41-1.3.42 turut Termohon II melalui Turut Termohon IV 

kemudian menyerahkan bid ketiga kepada turut Termohon I dengan 

selisih US$ 500 ribu dari penawaran Essar; 

- Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan diluar batas waktu 

yang telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang 

Hukum angka 1.3.27; 

- Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh turut Termohon I di 

Jakarta, tidak dihadapan Notaris dan tidak di Singapura 

sebagaimana pembukaan bid-bid sebelumnya sehingga tidak sesuai 

dengan ketentuan; (Iihat uraian pada bagian Tentang Hukum angka 

1.3.16-1.3.17 dan 1.3.28);.  
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- Bahwa Pemohon  Keberatan mengetahui penyerahan bid ketiga 

turut Termohon II namun membiarkan dan tidak mengambil tindakan 

apapun, walaupun Pemohon  Keberatan  mengetahui bahwa 

tindakan tersebut tidak sesuai prosedur; 

- Bahwa bid ketiga tersebut membuka peluang bagi Direksi Pemohon  

Keberatan untuk memutuskan turut Termohon II sebagai pemenang  

sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.47; 

- Bahwa dengan demikian turut Termohon I telah memfasilitasi dan 

Pemohon  Keberatan telah menyetujui suatu tindakan meskipun 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut 

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 

tender tertentu; 

-    Bahwa menurut Termohon Keberatan unsur mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi dengan adanya faktor-faktor 

sebagai berikut:  

- Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau  pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau  melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha; 

- Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 15.2.3 -15.2.9 

penyerahan bid ketiga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan sendiri oleh Pemohon  Keberatan dan turut 

Termohon I dan disepakati oleh peserta tender sehingga tindakan 

penyerahan bid ketiga tersebut telah dilakukan secara melawan 

hukum; 

- Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan Pemohon  

Keberatan, turut Termohon I, turut Termohon II dan turut Termohon 

IV telah menghambat secara melawan hukum peserta tender lain 

sebagai  pemenang tender Divestasi VLCC;  

- Bahwa dengan tidak diberinya kesempatan yang sama bagi Essar 

dan OSG untuk memasukkan bid ketiga telah menghilangkan 

kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi; 

Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut adalah keliru, baik mengenai 

fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya, termasuk melanggar hukum 

pembuktian yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 
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1. Mengenai unsur : Bersekongkol; 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian  

persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud 

untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha 

yang bersekongkol unsur- unsur bersekongkol adalah sebagai berikut: 

- kerja sama;  

- pelaku usaha dengan pelaku usaha lain; 

- dengan maksud; 

- untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku 

usaha yang  bersekongkol. 

Bahwa unsur bersekongkol, sesungguhnya sama sekali tidak terpenuhi 

atau  tidak terbukti, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1.1. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya diperoleh 

dalam  pemeriksaan Termohon Keberatan seperti yang telah 

diuraikan di atas, ternyata penerimaan Bid III dari turut Termohon 

II yang menjadi salah satu dasar diputuskannya turut Termohon II 

sebagai pemenang tender adalah adanya fakta-fakta sebagai 

berikut:  

- Bahwa jadual tender telah disesuaikan dengan kebutuhan  

pelaksanaan penjualan VLCC dalam waktu singkat, 

penawar/bid ketiga pada prinsipnya tidak diadakan lagi; 

- Bahwa keadaan ketidakmampuan Essar untuk memenuhi 

persyaratan pembayaran yang ditetapkan Pemohon  Keberatan, 

hingga saat- saat terakhir, masih tetap tidak menunjukkan 

perubahan apa-apa; 

- Bahwa atas dasar ketidakmampuan Essar tersebut, walaupun 

Essar menawarkan harga tertinggi, tetapi nilai total Essar 

berada pada peringkat kedua; 

- Bahwa walaupun turut Termohon II menawarkan harga tertinggi 

kedua, tetapi karena kemampuan turut Termohon II untuk 

melakukan pembayaran sesuai dengan yang disyaratkan oleh 

Pemohon  Keberatan, maka nilai total turut Termohon II berada  

pada peringkat pertama; 

- Bahwa berdasarkan prinsip tender yang jujur dan obyektif, 

walaupun nilai penawaran turut Termohon II lebih rendah dari 

Essar, sepatutnya Pemohon  Keberatan memutuskan bahwa 
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turut  Termohon II sebagai pemenang tender tanpa syarat; 

- Bahwa dengan demikian tidak diperlukan lagi diselenggarakan 

Bid III untuk memberi kesempatan kepada OSG apalagi Essar, 

untuk memasukkan penawaran; 

- Bahwa mengenai adanya revisi/koreksi penawaran dari turut 

Termohon II yang menawarkan harga yang lebih tinggi dari  

penawarannya semula, dan bahkan lebih tinggi dari penawaran 

Essar, yang diistilahkan sebagai Bid III dari turut Termohon II 

tersebut, hal itu sangat menguntungkan Pemohon  Keberatan 

tanpa merugikan Essar dan OSG. 

1.2. Bahwa sama sekali tidak ada fakta yang menyatakan, bahwa turut  

Termohon IV melakukan negosiasi harga dengan turut Termohon I 

seperti. yang disebut dalam pertimbangan Komisi di atas (yang 

dicetak tebal di atas); 

1.3. Pertimbangan Termohon Keberatan tersebut tidak secara cukup 

membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur kerja sama 

dari persekongkolan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

- Komisi hanya menyebutkan adanya berbagai bentuk kerjasama, 

tapi tidak berupaya membuktikan adanya sifat kolusif dari kerja 

sama untuk  memenangkan tender; 

- Dari fakta-fakta yang sesungguhnya diperoleh di pemeriksaan, 

yang secara keliru tidak digunakan oleh Termohon Keberatan, 

sama sekali tidak membuktikan adanya kerja sama yang kolusif 

tersebut, justru yang terlihat jelas adalah adanya tindakan 

kehati-hatian dari Direksi Pemohon  Keberatan untuk 

menghindarkan adanya kolusif yang akan merugikan Pemohon  

Keberatan; 

1.4.  Pertimbangan Termohon Keberatan juga tidak secara cukup 

mempertimbangkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur 

dengan  maksud dari persekongkolan, karena: 

- Seandainya kerja sama antara Pemohon  Keberatan, turut  

Termohon I dan turut Termohon II terbukti kolusif, quod non 

namun Termohon Keberatan tidak berupaya membuktikan, 

apakah kerja sama yang kolusif itu mengandung unsur tujuan 

dari persekongkolan (bertujuan, atau bermaksud) untuk 

menggunakan kegiatan kolusif itu untuk menghambat 

persaingan; 
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- Dari fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam  

pemeriksaan Termohon Keberatan, ternyata sama sekali tidak 

terbukti adanya maksud Pemohon  Keberatan, turut Termohon 

I, dan turut Termohon II yang menerima Bid III dari turut 

Termohon II itu untuk menghambat persaingan, karena pada 

saat  diterimanya Bid III dari turut Termohon II, posisi turut 

Termohon II sesungguhnya sudah menjadi pemenang; 

1.5.  Bahwa pertimbangan Termohon Keberatan yang tidak secara utuh 

membuktikan semua unsur persekongkolan dalam rangka 

membuktikan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 

tersebut, merupakan pertimbangan yang tidak layak atau tidak 

cukup (onvoeldoende gemativeerd) yang dapat dijadikan alasan 

untuk membatalkan putusan Termohon Keberatan; 

1.6. Bahwa kekeliruan Termohon Keberatan dalam memperoleh fakta- 

fakta hukum yang benar dan sesungguhnya, seperti yang telah 

diuraikan pada keberatan-keberatan di atas, adalah karena 

Termohon Keberatan telah keliru atau tidak menerapkan atau 

melanggar hukum  acara pembuktian yang ada; 

1.7. Dengan demikian jelaslah bahwa unsur bersekongkol atau 

persekongkolan dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak 

terpenuhi atau tidak terbukti; 

2. Bahwa dengan tidak terpenuhi atau tidak terbuktinya unsur 

bersekongkol sebagai unsur pokok dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 tersebut, kiranya  tidak perlu lagi membahas unsur-unsur lainnya 

dalam Pasal 22 tersebut. Dengan demikian, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 

1999 adalah sama sekali tidak terpenuhi atau tidak terbukti bagi 

Pemohon  Keberatan, turut Termohon I dan turut Termohon II; 

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut  di atas, Pemohon I mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan  sebagai berikut:  

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon  Keberatan untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan Pemohon  Keberatan adalah Pemohon  Keberatan yang baik 

dan benar ; 

3. Menyatakan batal Putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha Republik 

Indonesia Perkara No. 07/KPPU-L/2004 tanggal 3 Maret 2005 ; 

4. Menyatakan Pemohon  Keberatan tidak terbukti melakukan perbuatan  

praktek diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d UU No. 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
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Tidak Sehat ; 

5. Menyatakan Pemohon  Keberatan tidak terbukti melakukan persekongkolan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; 

6. Menghukum turut Termohon I sampai dengan turut Termohon IV untuk 

mematuhi putusan ini ; 

7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara  

menurut hukum; 

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono) ; 

 

KEBERATAN PEMOHON II : 
Sebelum Pemohon  menguraikan secara rinci mengenai alasan-alasan 

hukum keberatan Pemohon  dalam perkara ini, Pemohon  terlebih dahulu 

menguraikan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara a quo, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas akan duduk pokok persoalan yang 

sebenarnya di dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:  

RINGKASAN KASUS POSISI  

1.1. Fakta-fakta penting: 

1.1.1. Pada pertengahan April 2004, Turut Termohon I memutuskan 

untuk  menjual dua unit kapal tanker berukuran sangat besar 

(Very Large Crude Carrier) yang sedang di dalam proses 

pembuatan di Korea (selanjutnya keduanya disebut "VLCC"). 

Terdapat beberapa pertimbangan komersial yang mendasari 

pengambilan keputusan tersebut, diantaranya adanya keinginan 

turut Termohon I untuk menghapuskan kesulitan keuangan 

(cash flow) yang sedang dialaminya, fakta bahwa 

pengoperasian VLCC bukan merupakan bisnis utama dari turut 

Termohon I, dan adanya putusan yang mengabulkan tuntutan 

ganti rugi yang diajukan oleh Karaha Bodas Company ("KBC") 

terhadap turut Termohon I dalam jumlah yang cukup besar, dan 

pada saat itu KBC sedang mengambil langkah untuk 

mengeksekusi putusan tersebut terhadap aset turut Termohon I 

yang berada di luar negeri, termasuk VLCC di Korea; 

1.1.2.  Adanya fakta-fakta tersebut di atas telah menyebabkan Turut 

Termohon I harus segera mengambil tindakan untuk menjual 

VLCC; 
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1.1.3.  Dengan diambilnya keputusan untuk menjual VLCC, Turut 

Termohon I kemudian memutuskan untuk menujuk penasihat 

keuangan (financial advisor) untuk membantu pelaksanaan 

penjualan VLCC ("Divestasi VLCC”). Bertolak belakang dengan 

pendapat  Termohon, pada dasarnya tidak ada persyaratan 

yang mengharuskan turut Termohon I menempuh proses 

seleksi (beauty parade) untuk menentukan financial advisor 

yang akan ditunjuk, dan tindakan tersebut jelas bukan 

merupakan tindakan yang tepat mengingat kepentingan untuk 

menjual VLCC adalah sangat mendesak, dan dengan 

mempertimbangkan hal-hal tersebut, turut Termohon I 

menyimpulkan adalah tidak tepat  untuk menunjuk financial 

advisor melalui proses seleksi; 

1.1.4. Pada akhir April atau awal Mei 2004, Pemohon  ditunjuk oleh 

turut Termohon I untuk bertindak sebagai Financial Advisor dari 

turut  Termohon I dalam rangka Divestasi VLCC.  

1.1.5. Berdasarkan masukan Pemohon , Turut Termohon I kemudian 

memutuskan bahwa Divestasi VLCC sebaiknya dilaksanakan 

melalui proses lelang terbatas ("Tender"), mengingat proses ini 

merupakan metode yang paling baik dalam mengoptimalkan 

harga jual yang akan diperoleh turut Termohon I dalam 

Divestasi VLCC; 

1.1.6.  Pada tanggal 10 Mei 2004, Pemohon  atas nama dan untuk 

kepentingan turut Termohon I, telah mengundang sebanyak 43 

(empat puluh tiga) peserta Tender yang berpotensi (potential 

bidders) untuk ikut berpartisipasi di dalam proses Tender; 

1.1.7. Pada tanggal 25 Mei 2004, sejumlah penawaran telah diterima 

dari 7 (tujuh) peserta Tender ("bidder”) Setelah 

mempertimbangkan seluruh penawaran tersebut dengan 

Pemohon, turut Termohon I kemudian menyeleksinya dan 

menjadikan tiga bidder, yakni Essar Shipping Ltd ("Essar'), 

Overseas Shipholding Group Inc ("OSG') dan turut  Termohon 

II, sebagai finalis (" Shortlisted Bidders); 

1.1.8. Sebagaimana lazimnya berlaku di dalam praktek pasar 

internasional,  setiap dokumen Tender, secara tegas dan jelas 

dinyatakan kepada setiap peserta termasuk Shortlisted Bidders 

bahwa turut Termohon I  mencadangkan haknya untuk: 
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1.1.8.1.  menerima atau menolak setiap penawaran dan 

sewaktu-waktu dapat merubah atau mengakhiri proses 

penawaran; dan; 

1.1.8.2. melakukan negosiasi secara terpisah dengan setiap 

pihak dalam setiap tahap; 

1.1.9. Sholtlisted Bidders diminta untuk menyampaikan Enhanced Bid 

pada  tanggal 7 Juni 2004 setelah dilakukannya due diligence 

dan pemeriksaan VLCC. Mereka juga telah diberitahukan 

bahwa diharapkan pada pukul 1 tanggal 9 Juni 2004, pemenang 

Tender telah menandatangani perjanjian jual beli ("SPA') 

dengan turut Termohon  I; 

1.1.10. Perlu ditegaskan bahwa turut Termohon I tidak pernah 

memberikan komitmen apapun bahwa Turut Termohon I akan 

menerima setiap penawaran yang diajukan pada tanggal 7 Juni 

2004, dan turut Termohon I bebas untuk menjual VLCC kepada 

pihak manapun yang dianggapnya patut tanpa perlu 

memperhatikan penawaran-penawaran yang telah diminta atau 

diterima olehnya, dan melaksanakan Divestasi VLCC 

berdasarkan jadwal sebagaimana telah ditentukan, atau 

berdasarkan jadwal yang telah diubah sebagaimana 

dianggapnya baik; 

1.1.11. Pada tanggal 7 Juni 2004, Essar, turut Termohon II dan OSG 

masing-masing menyampaikan Enhanced Bid Penawaran Essar 

adalah yang tertinggi dalam hal harga, namun Essar telah 

mengindikasikan bahwa dirinya tidak dapat melakukan 

pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh turut 

Termohon I. Penawaran turut Termohon II merupakan 

penawaran tertinggi kedua dalam hal harga akan tetapi tidak 

seperti Essar, turut Termohon II memiliki kemampuan untuk 

memenuhi ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh turut 

Termohon I; 

1.1.12. Berdasarkan kriteria secara menyeluruh yang dipergunakan 

untuk menilai penawaran yang diterima, maka penawaran turut 

Termohon II merupakan penawaran tertinggi, karena 

penawaran yang diajukan oleh Essar tidak memenuhi 

ketentuan-ketentuan Tender yang ditetapkan oleh turut 

Termohon I. Turut Termohon I meminta Pemohon  untuk 
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menanyakan kepada Essar mengenai kesanggupan Essar 

untuk memperbaiki penawarannya sehingga memenuhi setiap 

persyaratan Tender dan karenanya akan menjadi penawar 

tertinggi. Pemohon  telah melakukannya, dan pada tanggal 8 

Juni 2004, Essar menegaskan ketidakmampuannya untuk 

memenuhi persyaratan  Tender; 

1.1.13. Dengan ketidakmampuan Essar dalam hal memenuhi ketentuan 

pembayaran sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan 

Tender, maka turut Termohon II menjadi bidder yang terbaik 

dan paling memenuhi kualifikasi penawaran yang disyaratkan 

dalam Tender. Terlepas dari hal tersebut di atas, pada tanggal 9 

Juni 2004 dan di dalam proses pelaksanaan kewenangan yang 

dimiliki turut Termohon I untuk menentukan pemenang Tender, 

turut Termohon II ternyata mengajukan perbaikan penawaran 

("Revised Bid'). Penawaran ini dari segi harga telah melampaui 

harga penawaran yang sebelumnya diajukan oleh Essar dan 

sebagaimana penawarannya terdahulu, penawaran turut 

Termohon II juga memenuhi persyaratan lainnya (terkait dengan 

persyaratan pembayaran) yang ditetapkan oleh turut Termohon 

I. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ternyata penawaran 

yang diberikan turut Termohon II kembali memperoleh  

peringkat yang tertinggi dan terbaik; 

1.1.14. Pemohon  tidak pernah diminta untuk dan tidak pernah meminta 

turut  Termohon II untuk mengajukan Revised Bid Namun 

demikian, setelah menerima Revised Bid yang diajukan turut 

Termohon II, Pemohon  jelas berkewajiban untuk 

menyampaikannya kepada turut Termohon I serta untuk  

mempertimbangkannya bersama-sama dengan Dewan Direksi 

turut Termohon I dalam rangka menentukan apakah penawaran 

tersebut dapat diterima; 

1.1.15. Pada tanggal 10 Juni 2004, Dewan Direksi turut Termohon I 

kemudian  memutuskan bahwa turut Termohon II harus 

ditetapkan sebagai pemenang Tender, oleh karena:  

1.1.15.1. Kekhawatiran mengenai ketidakmampuan Essar untuk 

membayar harga VLCC;  

1.1.15.2. Tidak ada bidder lain yang mengajukan harga 

penawaran yang lebih tinggi;  
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1.1.15.3. Turut Termohon II merupakan penawar tertinggi dari 

segi harga dan juga mampu memenuhi ketentuan 

persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan; 

1..1.15.4.Berdasarkan syarat dan ketentuan Tender, turut 

Termohon I memiliki kewenangan untuk menerima 

penawaran dan  menyatakan turut Termohon II 

sebagai pemenang Tender;dan ; 

1.1.15.5. Secara komersial Divestasi VLCC merupakan hal yang 

mutlak untuk sesegera mungkin dilaksanakan oleh 

turut Termohon  I; 

1.1.16. Harga VLCC yang dibayar oleh turut Termohon II telah 

memberikan keuntungan bagi turut Termohon I senilai kurang 

lebih US$ 54.000.000,- (lima puluh empat juta dolar Amerika 

Serikat). Tidak ada bukti bahwa Revised Bid yang akan diterima 

dari pihak lain akan memberikan keuntungan yang lebih besar 

bagi turut Termohon I ; 

1.1.17. Turut Termohon II telah melunasi pembayaran harga VLCC ; 

1.2. Kajian atas fakta-fakta penting: 

Sebelum menganalisa peraturan yang terkait, Pemohon  bermaksud 

untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek tertentu sehubungan 

dengan fakta-fakta penting dalam kasus ini sebagai berikut:  

1.2.1. Keadaan mendesak yang melatarbelakangi Divestasi VLCC, 

yang sedang dibuat di Korea; 

1.2.2. Proses penunjukan Pemohon  sebagai Financial  Advisor dari 

turut  Termohon I; 

1.2.3. Fakta bahwa Divestasi VLCC tidak hanya menggambarkan 

harga yang wajar sesuai dengan harga pasar, tetapi juga 

memberikan keuntungan bagi turut Termohon I sebesar kurang 

lebih US$ 54.000.000;- (Iima puluh empat juta Dolar Amerika 

Serikat). Tidak ada pihak lain yang menawarkan harga yang 

lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan oleh turut 

Termohon II dalam Revised Bid, yang juga telah  memenuhi 

syarat-syarat Tender; 

1.2.4. Alasan bagi turut Termohon I yang memutuskan untuk tidak 

meminta penawaran lebih lanjut dari Essar dan OSG; dan;  

1.2.5. Alasan mengapa tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa 

telah terjadi persekongkolan antara Pemohon , turut Termohon 
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I, turut Termohon II dan turut Termohon IV; 

1.3. Keadaan mendesak yang mendasari Divestasi VLCC  

1.3.1. Termohon tampaknya mempersoalkan mengenai apakah benar 

ada keperluan yang mendesak untuk menjual VLCC dalam 

jangka waktu  yang singkat. Berdasarkan alasan-alasan berikut 

jelas bahwa terdapat alasan-alasan mendesak yang mendasari 

Divestasi VLCC sesegera mungkin:  

1.3.1.1. Turut Termohon I mengalami kesulitan keuangan yang 

serius pada awal tahun 2004 dengan proyeksi negatif 

cash flow sebesar Rp 16.700.000.000.000,- (enam 

belas triliun tujuh ratus milyar rupiah), karena turut 

Termohon I harus mengimpor minyak mentah dari luar 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan kenyataan dimana harga minyak terus 

meningkat selama tahun tersebut, maka masalah ini 

diperkirakan akan semakin memperburuk keadaan turut 

Termohon I. Dengan demikian, jelas terdapat 

kebutuhan turut Termohon I untuk mendapatkan 

sebanyak mungkin uang tunai. Divestasi VLCC 

merupakan langkah yang tepat dan bijaksana untuk 

membantu memperbaiki posisi keuangan turut 

Termohon I tersebut; 

1.3.1.2. Selain itu, terdapat fakta bahwa turut Termohon I 

sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban finansial untuk membayar utang-

utangnya yang timbul dari pemesanan dan pembuatan 

VLCC tersebut; 

1.3.1.3. Turut Termohon I tidak memiliki pengalaman dalam 

mengoperasikan VLCC. Karena turut Termohon I telah 

menentukan terlebih dahulu bahwa turut Termohon I 

harus berkonsentrasi pada kegiatan usaha utamanya, 

maka kegiatan pengoperasian kedua VLCC tersebut 

tidaklah sejalan dengan strategi usaha utama turut 

Termohon I; 

1.3.1.4. Pada saat turut Termohon I mengambil keputusan 

untuk menjual VLCC, ketika itu pula KBC sedang 

berupaya keras untuk menyita kedua VLCC tersebut, 
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penyitaan mana apabila berhasil dilakukan akan 

menghilangkan keuntungan yang didapat oleh turut 

Termohon I dari hasil Divestasi VLCC tetapi bahkan 

keseluruhan nilai VLCC itu sendiri; 

1.3.1.5. Penyerahan salah satu kapal VLCC dari Hyundai 

(Pembuat VLCC) kepada turut Termohon I telah 

dimajukan  ke awal  bulan Juli 2004, yaitu pada saat 

turut Termohon I berkewajiban untuk melakukan 

pembayaran berikutnya kepada Hyundai dan juga 

memiliki kebutuhan untuk memenuhi biaya operasional 

VLCC yang besar jumlahnya, serta biaya-biaya terkait 

lainnya; 

1.3.1.6. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, pada tanggal 16 April 2004, Dewan 

Komisaris Turut Termohon I menyetujui rekomendasi 

Direksi Turut Termohon I untuk menjual VLCC dalam 

jangka waktu 1 bulan. Meskipun jadual tersebut pada 

pelaksanaannya sedikit menyimpang dari jadual yang 

telah ditentukan, namun perintah untuk menjual VLCC 

dalam jangka waktu yang singkat menggambarkan 

bahwa Direksi dan Komisaris Turut Termohon I 

menganggap bahwa memang terdapat kebutuhan 

yang mendesak untuk segera menjual VLCC.; 

1.4. Penunjukan Pemohon  oleh turut Termohon I; 

1.4.1. Termohon telah menghukum turut Termohon I sehubungan 

dengan  penunjukan Pemohon  sebagai Financial Advisor, 

dimana Termohon menyimpulkan bahwa penunjukan tersebut 

tidak mendesak untuk dilakukan dan tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Meskipun tidak ada hukuman secara 

langsung yang ditujukan kepada Pemohon  sehubungan 

dengan hal ini, namun Pemohon  bermaksud untuk melakukan 

peninjauan sehubungan dengan Putusan tersebut,  

sebagaimana diuraikan di bawah ini:  

1.4.1.1. Apabila ternyata memang ada suatu peraturan 

pemerintah  yang mengatur mengenai penunjukan 

Pemohon , maka Pemohon  tidak mengetahui 

mengenai adanya peraturan semacam ini pada saat 
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dilakukan penunjukan Pemohon  sebagai Financial 

Advisor dan sangat jelas bahwa Pemohon   menerima 

penunjukan ini dengan itikad baik; 

1.4.1.2. Penunjukan Pemohon  secara formal telah disetujui 

oleh Direksi turut Termohon I pada tanggal 19 April 

2004, dan kemudian disahkan pula oleh Komisaris 

turut Termohon I pada tanggal 24 April 2004. Dengan 

demikian, Pemohon  jelas berhak untuk berasumsi 

bahwa penunjukan Pemohon   sebagai Financial 

Advisor secara keseluruhan merupakan hal yang lazim 

dilakukan oleh turut Termohon I;  

1.4.1.3. Berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan di atas, 

jelas terdapat kebutuhan yang mendesak untuk 

menunjuk  Pemohon  sebagai Financial Advisor; 

1.4.1.4. Walaupun demikian, Pemohon  memahami bahwa 

pernyataan Termohon mengenai turut Termohon I 

telah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan 

No. KPTS-077/C0000/2000-SO tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pertamina/KPS/JOB/TAC ("SK 077") adalah salah, 

karena ketentuan dalam SK077 tidak berlaku untuk 

penunjukan  yang biaya pelaksanaannya tidak berasal 

dari Anggaran  Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Selanjutnya meskipun jika dana yang didapatkan 

untuk penunjukan Pemohon  berasal dari APBN, 

Termohon tidak berwenang untuk menghukum Turut 

Termohon I sehubungan dengan pelanggaran 

terhadap SK 077; dan;  

1.4.1.5. Dalam butir 16.2 halaman 16 Putusan Termohon, 

Termohon menyatakan bahwa tim Pemeriksa telah 

"menemukan indikasi kuat mengenai adanya 

diskriminasi" dalam penunjukan Pemohon . Namun 

ketiadaan penjelasan yang diberikan oleh Termohon 

sehubungan dengan tuduhan tersebut membuat 

Pemohon  kesulitan untuk dapat memberikan 

tanggapan yang berarti mengenai hal ini. Kendatipun 

demikian, Pemohon  menolak setiap tuduhan atau 
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pendapat yang menyatakan bahwa terdapat 

diskriminasi dalam penunjukan Pemohon  sebagai 

Financial Advisor turut Termohon I, karena penunjukan 

dan penentuan biaya jasa Pemohon  secara  

keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan kebiasaan-

kebiasaan dalam dunia usaha untuk jenis pekerjaan 

ini; 

1.5. Harga yang diperoleh dari Divestasi VLCC; 

1.5.1. Dalam butir 16.6.4 Putusan Termohon, Termohon menyatakan 

bahwa  harga pasar VLCC berkisar antara US$ 204.000.000,- 

(dua ratus empat juta Dolar Amerika Serikat) sampai dengan 

US$ 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika 

Serikat). Dengan demikian, Divestasi VLCC seharga US$ 

184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Dolar Amerika 

Serikat) menyebabkan adanya potensi kerugian Negara yang 

berkisar antara US$ 20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika 

Serikat) sampai dengan US$ 56.000.000,- (Iima puluh enam 

juta Dolar Amerika Serikat).  

1.5.2. Di bawah ini adalah analisa mengenai mengapa tidak ada dasar 

yang tepat yang mendukung pernyataan Termohon mengenai 

harga pasar VLCC. Analisa Pemohon  ini didukung oleh 

keterangan yang disampaikan oleh Kapten Saurabh Nakra dari 

kantor konsultan pelayaran Drewry Shipping Consultants, yang 

merupakan seorang ahli dalam masalah penilaian kapal. 

Penjelasan ahli ini akan dijadikan sebagai bukti yang disertakan 

dalam Keberatan ini (Bukti P- 1).  

1.6. Harga Pasar; 

1.6.1. Dalam butir 16.6.1 - 16.6.4 halaman 123 Putusan Termohon, 

Termohon menguraikan tiga sumber bukti yang dipakai untuk 

menyimpulkan harga pasar VLCC. Berikut komentar Pemohon  

sehubungan dengan tiap-tiap sumber bukti, sebagaimana 

diuraikan dibawah ini: 

“Harga pasar VLCC pada saat itu berkisar US$ 90.000. 000. 

Waktu pembuatan VLCC berkisar antara 2 sampai 3 tahun, 

maka harga VLCC milik Terlapor I yang langsung dapat 

dipergunakan memiliki nilai yang lebih tinggi. Present Value dari 

VLCC Terlapor I, berdasarkan return on  investment hasil kajian 
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dari Japan Marine, adalah sebesar 11,38% atau sekitar US$ 

20.000.000, sehingga harga pasar per VLCC milik Terlapor I 

adalah sekitar US$110.000.000."  

1.6.2. Penentuan harga VLCC berdasarkan pada estimasi atau 

perkiraan  return on investment (pengembalian atas investasi) 

tidaklah tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1.6.2.1. Estimasi rate of return (tingkat pengembalian) tidak  

mencerminkan harga pasar VLCC yang 

sesungguhnya. Hal tersebut hanyalah merupakan 

hasil yang diharapkan oleh investor untuk dicapai 

apabila kondisi-kondisi tertentu terjadi  dalam suatu 

pasar. Hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat 

menjadi dasar untuk menentukan nilai pasar; 

1.6.2.2. Dalam hal apapun, tingkat pengembalian sebesar 

11,38% untuk VLCC adalah tidak realisitis, dimana 

tingkat  pengembalian VLCC sebenarnya adalah 

berkisar antara 6-7% per tahun; dan.  

1.6.2.3. Dengan menjual VLCC sebesar US$ 184.000.000,- 

(seratus  delapan puluh empat juta Dolar Amerika 

Serikat) dari total  investasi semula sebesar US$ 

130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus 

ribu Dolar Amerika Serikat), maka tingkat 

pengembalian VLCC untuk jangka waktu 15  bulan 

pada kenyataannya adalah sebesar 32.5%. 

"Berdasarkan artikel dari Tradewinds (http”/www. 

Tradewinds.no per tanggal 14 Juni 2004) harga pasar 

VLCC pada saat itu adalah sekitar US$102. 000.000 

(Bukti C1)” 

1.6.3. Pemohon  sangat terkejut dan keberatan atas fakta bahwa 

Termohon  telah mendasarkan Putusannya hanya pada isi 

penilaian yang dimuat dalam artikel suatu media. Artikel 

tersebut memuat penilaian yang dibuat oleh seorang broker 

tanpa menyebutkan identitas atau dasar  dari penilaian tersebut. 

Dengan tidak disebutkannya kedua informasi di atas, 

pernyataan Termohon yang didasarkan pada isi penilaian dalam  

artikel tersebut tidak memiliki landasan akuntabilitas; 

1.6.4. Artikel-artikel seperti yang telah dijadikan dasar oleh Termohon 
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sering  kali didasarkan pada keterangan tidak resmi dari para 

broker, sehingga tidak dapat dianggap sebagai penilaian 

ataupun hal yang dapat dipercaya untuk menentukan harga 

pasar sebuah kapal pada saat itu. Keterangan dari Ahli 

sebagaimana Pemohon  sebutkan di atas, sehubungan dengan 

harga pasar VLCC pada saat penjualannya kepada Turut 

Termohon II, akan dapat membuktikan bahwa artikel 

Tradewinds tersebut tidak akurat dan tidak merefleksikan harga 

pasar VLCC yang sebenarnya pada saat tersebut; 

"Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli I pada bagian Duduk 

Perkara pada  angka 43.11, harga pasar untuk VLCC pada saat 

itu adalah berkisar antara US $105. 000.000 -US$120. 000.000”; 

1.6.5. Pemohon  tidak pernah diberikan fotokopi bukti dari Saksi Ahli I, 

dan oleh karenanya, Pemohon  tidak dapat memberikan 

komentar yang  komprehensif sehubungan dengan pendapat 

Saksi Ahli I tersebut. Secara khusus, perlu diperhatikan bahwa 

Putusan Termohon tidak menyebutkan dasar dari keterangan 

Saksi Ahli I yang bersangkutan. Terlebih dari itu, tidak ada bukti 

bahwa faktor-faktor terkait, seperti ukuran VLCC, telah turut 

dipertimbangkan juga. Namun demikian, berdasarkan 

keterangan dari Saksi Ahli I sebagaimana Pemohon  sebutkan di 

atas, terbukti bahwa keterangan Saksi Ahli I yang telah diperiksa 

dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Putusan Termohon 

tersebut tidaklah benar; 

1.6.6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, berdasarkan keterangan 

yang didapatkan oleh Pemohon  dari Saksi Ahli sebagaimana 

disebutkan di atas, jelas terbukti bahwa proses yang dipakai oleh 

turut Termohon I dalam Divestasi VLCC adalah wajar, sehingga 

menghasilkan suatu  harga jual yang masih dalam kisaran nilai 

pasar yang wajar juga. 

1.7. Potensi Kerugian; 

1.7.1. Perhitungan Termohon mengenai potensi kerugian negara 

menjadi  tampak mencolok apabila diperkirakan berdasarkan 

harga jual VLCC yang pada waktu itu ditentukan berdasarkan 

taksiran harga pasar yang di mark-up atau ditentukan secara 

keliru. Analisa ini keliru, karena metode yang benar untuk menilai 

apakah terdapat kerugian Negara adalah dengan 
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membandingkan harga jual VLCC dengan harga beli yang 

dibayarkan oleh turut Termohon I; 

1.7.2. Sebagaimana dikemukakan di atas, turut Termohon I telah 

membeli VLCC pada bulan Maret 2003 dengan harga masing-

masing VLCC sebesar US$ 65.400.000,- (enam puluh lima juta 

empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau seharga US$ 

130.800.000,- (seratus  tiga puluh juta delapan ratus ribu Dolar 

Amerika Serikat) untuk kedua VLCC tersebut. Fakta-fakta 

tersebut membuktikan bahwa Divestasi VLCC dengan harga 

sebesar US$ 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta 

Dolar  Amerika Serikat) tidak menimbulkan baik potensi kerugian 

maupun kerugian pada Negara. Sebaliknya, Divestasi VLCC 

telah memberikan keuntungan bagi Negara kurang lebih sebesar 

US$ 54.000.000,- (Iima puluh empat juta Dolar Amerika Serikat); 

1.7.3. Pada butir 16.6.5 halaman 124 Putusan Termohon, Termohon 

berpendapat bahwa Pemohon  telah menikmati keuntungan atas 

Divestasi VLCC yang dijual dengan harga yang lebih rendah. 

Pendapat demikian keliru, karena proses Divestasi VLCC telah 

dilakukan sesuai dengan kelaziman praktek di bidang industri, 

sehingga upah Pemohon  dihitung berdasarkan persentase 

harga jual yang diperoleh. Dengan demikian, penjualan pada 

harga yang lebih rendah pada dasarnya  justru akan 

menimbulkan kerugian pada Pemohon ; 

1.8. Mengapa tidak layak atau tidak tepat bagi turut Termohon I untuk 

meminta, penawaran selanjutnya dari Essar dan OSG; 

1.8.1. Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan apakah turut 

Termohon I seharusnya memberikan Essar dan OSG 

kesempatan berikutnya untuk meningkatkan penawaran mereka 

setelah turut Termohon I menerima  Revised Bid dari turut 

Termohon II. 

1.8.2. Berdasarkan alasan-alasan di bawah ini, tidak tepat bagi turut 

Termohon I untuk meminta Essar dan OSG meningkatkan 

penawaran mereka, begitu pula tidak ada kewajiban hukum bagi 

turut Termohon I untuk melakukan hal Tersebut; 

1.8.3. Tanggal 7 Juni 2004, Essar, turut Termohon II dan OSG 

menyerahkan penawaran yang diperbaiki sebagai berikut:  
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Sholtlisted Bidder  US $ 

Essar 183,5  Juta 

Turut Termohon II 179 Juta 

OSG 170 Juta 

  

1.8.4.  Sebagaimana telah dikemukakan di atas, walaupun penawaran 

Essar adalah yang tertinggi dalam konteks harga, akan tetapi 

Essar tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh turut 

Termohon I. Walaupun demikian dan meskipun turut Termohon I 

berhak, pada saat itu, untuk menolak penawaran Essar karena 

ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan. Sehubungan 

dengan itu turut Termohon I telah mengambil langkah-langkah 

untuk menentukan apakah Essar dapat memperbaiki 

kekurangan dalam penawarannya. Namun demikian, pada saat 

Direksi turut Termohon I, mempertimbangkan Revised Bid, 

ternyata Direksi turut Termohon I masih memiliki keraguan 

mengenai kemampuan Essar untuk membiayai uang muka 

(down payment) sebesar 20% dan harga beli VLCC. Terlebih 

dari itu, Bank penjamin Essar (State Bank of India) telah 

mengkonfirmasikan bahwa Essar tidak mempunyai dana yang 

tersedia dan masih diperlukan waktu kurang lebih dua minggu 

lagi untuk menentukan apakah akan ada pinjaman yang akan 

diberikan kepada Essar untuk keperluan tersebut; 

1.8.5. Dalam keadaan dimana tidak ada keyakinan apakah Essar dapat 

mendanai harga pembelian sebesar US$ 183.500.000,- (seratus 

delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), 

sangatlah jelas tidak ada gunanya untuk meminta Essar untuk 

mempertimbangkan apakah Essar bersedia untuk meningkatkan 

penawaran tanggal 7 Juni 2004. Dengan alasan yang sangat 

jelas yaitu apabila Essar tidak dapat meningkatkan jumlah dana 

atau harga untuk membeli VLCC seharga US$ 183.500.000,- 

(seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Dolar Amerika 

Serikat), adalah sangat tidak realistis untuk mengharapkan 

bahwa Essar dapat meningkatkan dana  atau harga yang dapat 

menyamai atau melebihi Revised Bid; 

1.8.6. Perlu dicatat bahwa penawaran OSG tanggal 7 Juni 2004 

sangatlah rendah dibanding penawaran yang dimasukkan oleh 



 Hal. 80 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

Essar dan turut Termohon II pada saat itu. Oleh karena itu 

secara komersial sangatlah tidak realistis untuk turut Termohon I 

untuk berharap OSG untuk menaikkan penawarannya dari nilai 

US$ 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Dolar Amerika 

Serikat) menjadi angka yang melebihi US$ 184.000.000,- 

(seratus delapan puluh empat juta Dolar Amerika Serikat). 

Adalah sangat wajar untuk mengasumsikan bahwa OSG telah 

memberikan penawarannya yang terbaik pada tanggal 7 Juni 

2004; 

1.8.7. Faktor vital lainnya dalam proses pembuatan keputusan 

sebagaimana disebutkan di atas adalah fakta bahwa turut 

Termohon I telah memutuskan untuk menjual VLCC secepat 

mungkin. Pembukaan kembali proses penawaran per tanggal 9 

Juni 2004 mempunyai resiko nyata terjadinya penundaan dalam 

finalisasi dan penandatanganan SPA yang dapat menghalangi 

keinginan turut Termohon I untuk menjual VLCC secepatnya 

tanpa ada jaminan bahwa pembukaan Tender kembali dapat 

menghasilkan penawaran yang melebihi penawaran turut 

Termohon II dan juga sesuai dengan parameter yang ditentukan 

oleh turut Termohon I; 

1.8.8. Akhirnya, dengan mengenyampingkan alasan-alasan komersial,  

keputusan turut Termohon I untuk menentukan turut Termohon II 

sebagai pemenang adalah sepenuhnya sesuai dengan prosedur 

yang disepakati dengan seluruh bidder yaitu bahwa turut 

Termohon I adalah bebas untuk bernegosiasi dengan setiap 

pihak dan untuk menyetujui SPA dengan pihak manapun yang 

berdasarkan pertimbangannya sendiri, mampu untuk membayar 

harga tertinggi  yang ada; 

1.9. Mengapa tidak dikatakan telah terjadi persekongkolan; 

   1.9.1. Dalam butir 15.2.3 halaman 119 Putusan Termohon, Termohon 

menyatakan bahwa Termohon telah menemukan fakta-fakta 

yang pada akhirnya membawa Termohon pada suatu 

kesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan antara turut 

Termohon I, turut Termohon II, turut Termohon IV dan Pemohon. 

Dalam butir 15.2.3 halaman 119 Putusan Termohon, Termohon 

menyatakan hal sebagai  berikut: 

"Sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum dalam 
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angka 1.3.31 -1.3.32, sampai dengan 8 Juni 2004, penawaran 

Essar adalah penawaran tertinggi dengan total skor peringkat 

kedua, sedangkan skor tertinggi dimiliki oleh Pihak Terlapor III 

(butir 15.2.3)”; 

1.9.2. Fakta penting yang telah diabaikan dalam kutipan di atas adalah  

bahwa penawaran Essar pada tanggal 7 Juni 2004 tidak 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh turut Termohon I. 

Oleh karena itu, turut Termohon I sepenuhnya berhak pada 

tahap tersebut untuk menolak penawaran dan tidak melayani 

diskusi lebih lanjut dengan Essar, dan untuk menerima 

penawaran selanjutnya dari turut Termohon II. Fakta ini, 

ditambah dengan butir-butir pernyataan yang diakui oleh 

Termohon (yaitu bahwa berdasarkan kriteria yang dipakai, 

peringkat Essar adalah ke-2 dan peringkat turut Termohon II 

adalah ke-1), mendukung dalil yang menyatakan bahwa turut 

Termohon I berhak menolak penawaran Essar dan juga 

menunjukkan mengapa turut Termohon I sudah sewajarnya 

menerima penawaran turut Termohon II. Dengan kata lain, tidak 

ada satu hal pun yang terdapat dalam butir 15.2.3 halaman 119 

Putusan Termohon dapat dijadikan bukti untuk menyatakan 

bahwa telah terjadi suatu persekongkolan; 

“Direksi Terlapor I (Pertamina) memiliki keraguan untuk 

memutuskan Terlapor III (Frontline) sebagai pemenang 

mengingat selisih harga penawaran cutup signifikan sebesar, 

U5$5.500.000;"  

1.9.3.  Dalam perkara ini, dapat dimengerti adanya keraguan dari turut 

Termohon I untuk mengumumkan turut Termohon II sebagai 

pemenang, sehubungan dengan adanya perbedaan harga 

penawaran. Akan tetapi, fakta bahwa turut Termohon I 

mengalami keraguan dan telah mempertimbangkan 

kesanggupan Essar dalam memenuhi persyaratan pembayaran 

tidak sesuai dengan tuduhan bahwa telah terjadi persekongkolan 

untuk memenangkan turut Termohon II. Sekalipun memang 

demikian tujuannya (padahal tidak, quod non), turut Termohon I 

tetap sepenuhnya berhak untuk menolak penawaran Essar dan 

mengumumkan turut Termohon II sebagai pemenang atas suatu 

harga yang jauh lebih rendah dari yang turut Termohon II pada  
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akhirnya tawarkan dan bayarkan; 

“Sampai dengan 9 Juni 2004, Terlapor V melaporkan melalui e-

mail kepada  Terlapor III bahwa Terlapor V masih melakukan 

negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.4. (butir 15.2.5) " 

1.9.4. Tidak pernah dalam suatu waktupun selama proses Divestasi 

VLCC, Pemohon  "menegosiasikan" atau mendiskusikan harga 

VLCC dengan turut Termohon II atau turut Termohon IV (atau 

dengan penawar lainnya). Pernyataan dalam butir 15.2.5 

halaman 120 Putusan Termohon mengandung kesalahan dalam 

menginterpretasikan fakta- fakta dan tidak dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk menyatakan  adanya sebuah 

persekongkolan; 

1.9.5. Pemohon  melihat bahwa butir 15.2.5 halaman 120 Putusan 

Termohon mengacu pada "bagian Tentang Hukum butir 1.3.4". 

Acuan demikian  tidaklah benar. "Sesuai dengan uraian dalam 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 - 1.3.42, Terlapor III 

melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga kepada 

Terlapor II dengan selisih U5$500 ribu dari penawaran Essar. 

(butir 15.2.6)" 

1.9.6. Termohon menyimpulkan, walaupun dengan tidak menyatakan 

secara langsung, bahwa kecilnya selisih penawaran turut 

Termohon II dengan penawaran Essar pada 7 Juni 2004 

menunjukkan bahwa turut Termohon II telah diberi tahu 

mengenai penawaran Essar pada tanggal 7 Juni 2004. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon  menyampaikan 

penjelasan sebagai berikut:  

1.9.6.1. Tidak ada bukti apapun yang dirujuk dalam Putusan 

Termohon yang menunjukkan atau mendukung dalil 

Termohon bahwa Pemohon  memberikan turut 

Termohon II informasi mengenai penawaran Essar;  

1.9.6.2. Walaupun demikian, bahkan jika disimpulkan bahwa 

Pemohon  atau turut Termohon I memberikan informasi 

tersebut kepada turut Termohon II, tidak ada yang dapat 

mencegah turut Termohon I untuk secara sah 

memberikan informasi tersebut kepada turut Termohon 

II. Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan 
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sebelumnya, turut Termohon I juga berhak untuk 

menegosiasikan dengan pihak manapun yang 

dianggapnya patut sehubungan dengan Divestasi VLCC 

ini. Oleh karena itu, jika turut Termohon I memandang 

bahwa guna meningkatkan penawaran turut Termohon II 

pada 7 Juni 2004, turut Termohon I seharusnya 

menawarkan turut Termohon II suatu kesempatan untuk 

mengajukan penawaran yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan penawaran Essar, hal demikian berhak 

dilakukan oleh turut Termohon I. Karena Essar dan OSG 

mengetahui persyaratan-persyaratan Tender, 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka 

pada  dasarnya paham, atau seharusnya memahami 

bahwa turut Termohon I berhak untuk melakukan 

tindakan demikian, dan mereka juga dapat mengajukan 

penawaran lebih lanjut jika  menghendakinya; 

“Penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan diluar batas 

waktu yang telah ditentukan sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.27.  (butir 15.2.7)”  

1.9.7. Sehubungan dengan dalil ini, Termohon jelas telah salah dalam 

memahami ketentuan-ketentuan dimana Shortlisted Bidders 

setuju untuk mengajukan penawaran/bid. Berikut adalah 

tanggapan  Pemohon  terhadap dalil Termohon tersebut:  

1.9.7.1. Pada tanggal 26 Mei 2004, Pemohon  memberitahukan 

kepada para Shortlisted Bidders bahwa turut Termohon I 

bermaksud untuk memberikan kepada para Shortlisted 

Bidders rancangan SPA dan turut Termohon I juga 

bermaksud untuk mengakhiri  masa negosiasi SPA pada 

tanggal 9 Juni 2004; 

1.9.7.2. Namun demikian, surat tanggal 26 Mei 2004 tersebut 

dengan sangat jelas menyatakan bahwa: 

"Dengan mengindahkan batas waktu indikatif bagi 

perundingan SPA dan untuk menghindari keragu-

raguan, perundingan tentang SPA akan berakhir bagi 

shortlisted bidders seketika setelah Pertamina telah 

menyetujui  menerima Binding Bid dari suatu shorlisted 

bidder”; 
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1.9.7.3. Selanjutnya, berdasarkan surat tanggal 26 Mei 2004 

tersebut,  turut Termohon I berhak untuk:  

“Melakukan diskusi dan negosiasi dengan beberapa 

calon yang potensial secara bersamaan pada setiap 

tahap proses penjualan dan untuk menandatangani 

SPA yang mengikat pada setiap tahap tersebut. 

Pertamina dan Goldman Sachs berhak untuk 

mengubah setiap ketentuan atau prosedur sehubungan 

dengan proses tersebut atau bernegosiasi dengan 

setiap pihak atau untuk mengakhiri proses atau 

menolak setiap Penawaran Mengikat pada setiap saat 

sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Yang 

Mengikat”; 

1.9.8. Hal penting yang perlu untuk dicatat sehubungan dengan hal 

tersebut  di atas yaitu bahwa berakhirnya jangka waktu proses 

Tender adalah ketika turut Termohon I setuju untuk menerima 

bid yang diajukan oleh salah satu Shortlisted Bidders, atau 

dengan kata lain, sampai dengan saat turut Termohon I dan 

salah satu bidder menandatangani  SPA, proses tersebut masih 

tetap terbuka; 

1.9.9. Pada tanggal 2 Juni 2004, Pemohon  mengirimkan surat kepada 

para Shortlisted Bidders yang menyatakan bahwa apabila 

mereka bermaksud untuk mengajukan perubahan penawaran 

"mereka dapat melakukannya” pada atau sebelum pukul 1 siang 

pada tanggal 7 Juni 2004. Para bidder juga diinformasikan 

bahwa Pemohon  berharap untuk menandatangani SPA pada 

tanggal 9 Juni 2004 jam 1 siang, tetapi tidak ada komitmen yang 

mengikat dari turut Termohon I untuk melakukan hal tersebut; 

1.9.10. Kritik Termohon kepada turut Termohon I dan Pemohon  

sehubungan dengan penerimaan Revised Bid turut Termohon II 

lewat dari batas waktu yang telah ditentukan tanggal 7 Juni 

2004 mencerminkan kesalahan Termohon dalam memahami 

keadaan ini. Tenggat waktu satu-satunya untuk proses 

Divestasi VLCC adalah pada saat penandatanganan bersama 

SPA, dan meskipun Pemohon  telah menyatakan rencananya 

untuk melaksanakan penandatanganan SPA pada tanggal 9 

Juni 2004 jam 1 siang, tetapi tidak ada komitmen dari turut 
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Termohon I bahwa hal ini merupakan tenggat waktu yang pasti; 

1.9.11. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, 

adalah keliru untuk berkesimpulan bahwa terdapat suatu 

ketidakpatutan atau ketidakbiasaan dalam hal turut Termohon I 

menerima sebuah penawaran setelah 7 Juni 2004; 

“Bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, 

tidak di hadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana 

pembukaan bid- bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan 

ketentuan (Iihat uraian pada bagian Tentang Hukum butir 1.3.16 

-1.3.17dan 1.3.28).”; 

1.9.12. Pemohon  tidak dapat memahami kesimpulan Termohon 

tersebut di atas, karena dalam dokumen-dokumen yang ada 

tidak ada yang memuat persyaratan bahwa tawaran-tawaran 

harus dibuka di hadapan Notaris atau di Singapura. Menurut 

hemat Pemohon  tidak ada dasar atau alasan apapun bagi 

Termohon untuk membuat kesimpulan seperti itu; 

“Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III, 

namun membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, 

walaupun Terlapor I mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak 

sesuai dengan prosedur (lihat butir 15.2.9 halaman 120 Putusan 

Pemohon)”; 

1.9.13. Tuduhan Termohon sebagaimana dikemukakan di atas juga 

diambil  dari suatu fakta yang keliru karena: 

1.9.13.1. Sebagaimana disebutkan di atas, turut Termohon I 

sepenuhnya berhak untuk menerima tawaran turut 

Termohon II pada tanggal 9 Juni 2004; 

1.9.13.2. Adalah keliru untuk mengatakan bahwa turut 

Termohon I telah mengetahui bahwa penerimaan 

tawaran tersebut tidak sesuai dengan prosedur. 

Sebaliknya, turut Termohon I menerima penawaran 

tersebut karena telah sesuai dengan prosedur yang 

telah disepakati oleh seluruh penawar; 

“Bid ketiga tersebut membuka peluang bagi Direksi Terlapor I 

untuk  memutuskan Terlapor III sebagai pemenang (sesuai 

dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.47)” 

(putusan Termohon butir 15.2.10  halaman 120); 

1.9.14.Sekali lagi, tuduhan ini tidak berdasar, karena proses ini telah 
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dirancang untuk memberikan turut Termohon I kebebasan 

penuh dalam berupaya untuk memperoleh harga terbaik dalam 

Divestasi VLCC tersebut. Menurut kami, fIeksibilitas ini tidak 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuduh Pemohon  atau 

turut Termohon I,  bahkan dijadikan sebagai dasar 

persekongkolan yang dituduhkan; 

“Terlapor II telah memfasilitasi dan Terlapor I telah menyetujui 

suatu tindakan meskipun mereka mengetahui atau dianggap 

telah mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu 

(Iihat butir 15.2.11 halaman 120  Putusan Termohon)”; 

1.9.15. Proses ini tidak dirancang untuk mengatur agar Turut Termohon 

II memenangkan Tender Divestasi VLCC melainkan dirancang 

untuk (dan telah) memperoleh harga terbaik yang paling 

mungkin didapatkan oleh turut Termohon I. Turut Termohon II 

telah mengajukan tawaran tertinggi yang sesuai dengan 

persyaratan, pada tanggal 7 Juni 2004 dan sekali lagi pada 

tanggal 9 Juni 2004. Hal ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai 

dasar untuk mengkritisi atau menuduh pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses Tender ini; 

1.9.16. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa turut Termohon I melakukan 

proses Tender dengan pandangan untuk memperkenalkan 

VLCC ke pasar global dan sebisa mungkin memperoleh harga 

yang tertinggi. Namun demikian, Termohon tampaknya 

berpendapat bahwa untuk menghindari dugaan konspirasi, turut 

Termohon I seharusnya menerima penawaran Essar yang 

rendah tersebut, tanpa mempertimbangkan ketidakpastian 

mengenai kemampuan bayar Essar. Pendapat Termohon 

tersebut tidak saja tidak konsisten dengan kewajiban turut 

Termohon I untuk memperoleh harga terbaik yang tersedia, juga 

hal ini tidak konsisten dengan kritik dari Termohon yang 

menyatakan bahwa Pemohon  dan turut Termohon I tidak 

maksimal  dalam mencapai harga Divestasi VLCC; 

1.9.17. Sebagai kesimpulan, Pemohon  menyatakan bahwa Termohon 

ternyata telah salah menafsirkan proses Divestasi VLCC melalui 

Tender. Pemahaman yang benar atas dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan proses Divestasi VLCC akan memperlihatkan 
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bahwa segala sesuatunya telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Tender yang telah disetujui oleh seluruh bidder, dan 

Pemohon  telah memberikan  perlakuan yang sama kepada 

seluruh bidder; 

DIVESTASI VLCC  

1.10. Penunjukan Pemohon  Sebagai Financial Advisor  turut Termohon I; 

1.10.1. Pemohon  merupakan lembaga investasi perbankan yang 

menyediakan jasa konsultasi keuangan yang bidang 

cakupannya amat luas, termasuk dalam hal penjualan 

(divestasi) aset. Dalam beberapa  kasus, transaksi seperti ini 

hanya dibicarakan antara si penjual dengan pembeli tunggal. 

Dalam kasus lain, si penjual memilih untuk melaksanakan 

Tender yang menetapkan persyaratan dan mengacu  pada pola 

yang dibuatnya sendiri; 

1.10.2. Pada bulan April 2004, Pemohon  diminta oleh turut Termohon I 

untuk membantu turut Termohon I untuk melakukan Divestasi 

VLCC yang sedang di dalam proses pembuatan di perusahaan 

Hyundai Shipbuilding & Heavy Industries Ltd, di Korea Selatan; 

1.10.3. Sebelum turut Termohon I menghubungi Pemohon, berita 

bahwa turut Termohon I sedang mempertimbangkan niatnya 

untuk Divestasi VLCC telah tersebar luas di kalangan industri 

pengangkutan minyak internasional; 

1.10.4. Pada akhir bulan April 2004, sejumlah pihak yang berminat 

telah menyurati turut Termohon I untuk menyatakan 

ketertarikannya untuk membeli VLCC, termasuk turut Termohon 

IV, yang menyurati turut  Termohon I atas nama dan 

kepentingan 7 (tujuh) pihak, yakni:  

1.10.4.1. Turut Termohon II; 

1.10.4.2. World-Wide Shipping of Singapore;  

1.10.4.3. Eagle Ocean Transport Inc.of the USA; 

1.10.4.4. Mideast Shipmanagement Limited of Dubai; 

1.10.4.5. Toepfer Transport GmbH of Hamburg, Germany; 

1.10.4.6. Neda Maritime Agency Co. Ltd of Greece; 

1.10.4.7. Phoenix Energy Navigation SA of Greece; 

1.10.5. Dalam kumpulan dokumen yang telah diberikan kepada 

Termohon, terdapat fotokopi dari surat-surat dari ke-7 pihak 

tersebut di atas yang disampaikan kepada turut Termohon IV. 
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Di dalam suratnya masing-masing, mereka meminta turut 

Termohon IV dapat bertindak mewakili mereka untuk 

menyampaikan kepada turut Termohon I bahwa mereka tertarik 

untuk ikut terlibat dalam pembelian VLCC (Bukti P-2). 

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2004, turut Termohon IV 

mengirimkan 2 (dua) surat kepada turut Termohon I atas nama 

dan  kepentingan dari ke-7 pihak tersebut (Bukti P-3); 

1.10.6. Sebelum tanggal 30 April 2004, tak satupun dari Pemohon  

maupun  karyawannya yang memiliki hubungan dengan turut 

Termohon IV. Sepanjang pengetahuan Pemohon , keterlibatan 

turut Termohon IV dalam Divestasi VLCC disebabkan adanya 

hubungan turut Termohon IV dengan turut Termohon I. Turut 

Termohon I secara tegas memberikan kewenangan kepada 

Pemohon  untuk bekerja sama dengan turut Termohon IV (dan 

para pialang perkapalan lainnya) berkenaan dengan divestasi, 

dengan ketentuan bahwa para pialang tersebut mewakili para 

pemilik kapal, manajer dan/atau para operator;  

1.11. Tender; 

1.11.1. Pada tanggal 30 April 2004, atas permintaan turut Termohon I, 

Pemohon  memberikan presentasi kepada Direktur Keuangan 

turut Termohon I, Alfred Rohimone dan tim inti dari Kelompok 

Kerja (Working Group) yang dibentuk oleh turut Termohon I 

dibawah pimpinan Andri T. Hidayat dan Dedeng Wahyu Edi. 

Pemohon  memberikan rekomendasi atas Divestasi VLCC (Iihat 

surat Pemohon  tentang "Recommendation Regarding VLCC 

Sale" tertanggal 30 April 2004 (Bukti P-4). Berdasarkan alasan-

alasan sebagaimana dikemukakan dalam dokumen tersebut, 

Pemohon  merekomendasikan  agar VLCC dijual lepas, yang 

dilaksanakan melalui proses Tender; 

1.11.2. Turut Termohon I menetapkan dua syarat pokok bagi Pemohon  

sehubungan dengan Divestasi VLCC: pertama, turut Termohon 

I ingin  mengetahui identitas si pembeli; dan kedua, turut 

Termohon I ingin menetapkan jadual yang cukup ketat. 

Direkomendasikannya proses Tender disebabkan adanya 

beberapa keuntungan berikut ini (Iihat halaman 8 surat 

Pemohon  tentang "Recommendation Regarding VLCC  Sale" 

tertanggal 30 April 2004 (vide Bukti P-4): 
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1.11.2.1. Prosesnya lebih terkendali dan teratur mengingat 

ketatnya  waktu yang dimiliki; 

1.11.2.2. Menjamin bahwa hanya penawar/bidder yang bonafide 

serta memiliki reputasi saja yang dapat berpartisipasi; 

1.11.2.3. Pemanggilan terhadap para bidder untuk ikut 

berpartisipasi dalam lelang terbatas dilakukan secara 

proaktif. Apabila lelang umum dilaksanakan, tanpa 

adanya pemanggilan secara proaktif, dapat 

mengakibatkan para bidder yang kredibel tidak 

mengetahui adanya lelang tersebut;  

1.11.2.4. Dibatasinya jumlah bidder yang diundang, dapat 

menjamin tercapainya harga jual yang optimal; dan; 

1.11.2.5. VLCC adalah asset yang sudah dikenal di kalangan 

para pemain global; 

1.11.3. Dipilihnya Tender oleh turut Termohon I dalam melakukan 

divestasi terhadap tipe aset seperti ini didasarkan pada tolak 

ukur serta pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Adapun struktur, ruang lingkup dan prosedur yang paling tepat 

dalam pelaksanaan lelang terbatas dapat bervariasi tergantung 

pada fakta serta kondisi yang ada. Pada akhirnya, penjual yaitu 

turut Termohon I yang menetapkan semua syarat dan ketentuan 

yang berlaku dalam  Tender agar dapat memperoleh hasil yang 

paling baik; 

1.11.4. Berdasarkan hal tersebut, setelah melakukan presentasi pada 

tanggal 30 April 2004 (pada saat itu berbagai alternatif lainnya 

telah pula didiskusikan), turut Termohon I memilih untuk 

melaksanakan Divestasi VLCC dengan cara melakukan Tender; 

1.12. Peranan Pemohon  selaku Financial Advisor; 

1.12.1. Pada akhir bulan April 2004, perundingan antara turut 

Termohon I dengan Pemohon  berakhir dengan tercapainya 

kesepakatan bahwa Pemohon  akan membantu turut Termohon 

I dalam melakukan Divestasi VLCC. Kesepakatan tersebut 

dituangkan oleh para pihak di dalam sebuah Engagement 

Agreement tertanggal 3 Mei 2004 (“Engagement Letter"). Dalam 

Engagement Letter tersebut ditentukan bahwa Pemohon  

ditunjuk sebagai financial advisor sehubungan dengan adanya 

kemungkinan untuk menjual VLCC (Bukti P-5);  
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1.12.2. Dalam Engagement Letter disebutkan dengan jelas bahwa 

peranan Pemohon  terbatas hanya sebagai financial advisor 

turut Termohon I untuk “memberikan nasihat serta bantuan di 

bidang keuangan" sehubungan dengan Divestasi VLCC. Pada 

bagian lain dari Engagement Letter (vide Bukti P-5) dinyatakan: 

“During the term of our agreement, we will provide you with 

financial advice and assistance in connection with this potential 

transaction, which may include performing financial analysis, 

searching for purchaser(s) acceptable to you, coordinating visits 

of potential purchasers and assisting you in negotiating the 

financial aspect of the transaction. Specifically, our scope of 

work, which is subject to change as mutually agreed by 

Pemohon  and the Company, would include the following: 

(A). Assisting you in determining the appropriate value and price 

of the \lessels; 

(B). Assisting and advising the Company in relation to the buyer  

selection and sale processes, including but not limited to 

preparing terms of references and selection criteria for 

potential buyers; 

(C). Assisting and advising the Company in relation to the 

information package and other required due diligence 

materials and documents; 

(D). Participating with the Company and its other advisers in the 

development of potential transaction structures; 

(E). Although the Company bears primary responsibility for the 

conduct of negotiations for the sale of the Vessels, advising 

in  relation to, or participating in, the negotiations of financial 

aspects of the agreements and other documents, as 

requested  by the Company; and  

(F.) Assisting and advising the Company in making 

presentations and  obtaining approvals from its Board of 

Directors, Board of Commissioners and shareholders, as 

the case may be, with  respect to the proposed transaction”. 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:  

"Dalam kurun waktu berlakunya perikatan kita, kami akan 

memberikan  saran dan bantuan di bidang keuangan berkaitan 

dengan transaksi yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan 
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untuk melakukan analisa keuangan, mencari (para) pembeli 

yang dapat anda terima,  mengatur serta menjadwalkan 

pertemuan dengan para pembeli yang berpotensi serta 

membantu anda dalam merundingkan aspek-aspek keuangan 

(finansial) dalam transaksi tersebut. Secara khusus, ruang 

lingkup pekerjaan kami, yang mana dapat diubah berdasarkan 

kesepakatan antara Pemohon  (in casu Pemohon ) dan 

Perseroan (in  casu turut Termohon I), mencakup hal-hal berikut 

ini: 

(A). Membantu dalam menentukan nilai dan harga Kapal yang 

wajar; 

(B) Membantu serta memberikan saran kepada Perseroan 

dalam proses penyeleksian pembeli serta penjualan, 

termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mempersiapkan 

ketentuan-ketentuan acuan serta kriteria untuk menyeleksi 

para pembeli yang berpotensi; 

(C) Membantu serta memberikan saran kepada Perseroan 

dalam mengumpulkan informasi dan bahan-bahan serta 

dokumen- dokumen yang diperlukan dalam melakukan due 

diligence; 

   (D). Bekerjasama dengan Perseroan serta para penasihatnya 

yang lain, di dalam pengembangan dari struktur transaksi 

yang potensil; 

   (E). Meskipun Perseroan merupakan penanggung jawab utama 

dalam melakukan perundingan-perundingan untuk menjual 

kapal, memberikan saran atau turut berpartisipasi dalam 

membahas serta merundingkan aspek-aspek keuangan 

yang terdapat dalam perjanjian–perjanjian serta dokumen-

dokumen lainnya, bilamana  diminta oleh Perseroan, dan; 

   (F). Membantu serta memberikan saran kepada Perseroan 

dalam melakukan presentasi dan untuk memperoleh 

persetujuan dari Dewan Direksi Dewan Komisaris dan para 

pemegang saham, sebagaimana diperlukan, berkenaan 

dengan transaksi yang diajukan”; 

1.12.3. Kutipan dari Engagement Letter tersebut di atas 

memperlihatkan  bahwa Pemohon  semata-mata hanya terikat 

sebagai penasihat turut Termohon I Dan bukan selaku pihak 
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utama dalam transaksi Divestasi VLCC; 

1.12.4. Sebaliknya, Engagement Letter secara jelas disebutkan bahwa 

tanggung jawab utama dalam melakukan perundingan untuk 

menjual VLCC diemban oleh turut Termohon I. Keputusan untuk 

menentukan pemenang Tender berada di tangan turut 

Termohon I dan dilakukan  sendiri oleh turut Termohon I; 

1.12.5. Berdasarkan Engagement Letter juga ditentukan bahwa turut 

Termohon I akan membayar sejumlah success fee. Pemohon  

tidak akan menerima pembayaran uang jasa (fee) tersebut 

sampai proses Divestasi VLCC telah selesai dilakukan, hal 

mana sesuai dengan praktek yang sering dilakukan di 

lingkungan investasi perbankan. Berdasarkan ketentuan 

perikatan tersebut, Pemohon  sama sekali tidak menerima serta 

tidak berhak untuk menerima pembayaran bulanan. Uang jasa 

(fee) yang disebutkan dalam Engagement Letter merupakan 

total uang jasa (fee) yang menjadi hak Pemohon  berkenaan 

dengan  tugas yang diembannya; 

1.12.6. Dalam menjalankan peranannya sebagai financial advisor, 

Pemohon  dalam melakukan tugasnya sehari-hari berurusan 

dengan Kelompok Kerja (Working Grout) yang dibentuk oleh 

turut Termohon I. Namun demikian, bilamana dalam transaksi 

tersebut terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan-

keputusan yang signifikan, Termohon berurusan (sebagai 

bagian dari Kelompok Kerja) dengan Direktur Keuangan turut 

Termohon I, Alfred Rohimone, serta dari waktu ke waktu kepada 

Dewan Direksi turut Termohon I; 

PROSES TENDER YANG DILAKUKAN TURUT TERMOHON I DAN 

PEMOHON .  

1.13. Penawaran Awal; 

1.13.1. Pada tanggal 10 Mei 2004, Pemohon  yang bertindak untuk dan 

atas nama serta mengacu pada instruksi yang diberikan oleh 

turut Termohon I telah mengundang 43 pembeli yang berpotensi 

untuk ikut berpartisipasi dalam Tender (Iihat lampiran Letter of 

Invitation tertanggal 10 Mei 2004 (Bukti P-6), yang fotokopinya 

sebelumnya telah diberikan kepada Termohon). Ke 43 pembeli 

yang berpotensi tersebut diketahui berdasarkan penyampaian 

minat dan permintaan informasi yang telah disampaikan 
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sebelumnya dari kalangan industri perkapalan pada saat proses 

awal Divestasi VLCC yang dilaksanakan oleh Pemohon  dan 

turut Termohon I. Turut Termohon I kemudian menegaskan 

kesesuaian pembeli potensial (potential buyer) sebelum 

undangan dikirimkan. Penentuan para pembeli potensial 

(potential buyer) dilakukan dengan menggunakan riset industri 

(yaitu melihat perusahaan-perusahaan yang telah memiliki 

VLCC) dan dengan menggunakan jaringan global Pemohon . 

Proses Tender yang dipilih oleh turut Termohon I memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pihak yang diundang 

(biddel) untuk berusaha memenangkan Tender. Untuk 

menjamin bahwa bidder serius terhadap minatnya, surat 

undangan kepada para pembeli potensial (potential buyer) 

meminta syarat-syarat yang jelas dan pasti sebagaimana 

ditetapkan oleh turut Termohon I, termasuk: 

1.13.1.1. Bid Bond sebesar US$ 10 juta diberikan pada saat 

pengajuan penawaran awal; 

1.13.1.2. Surat bank yang menegaskan kemampuan bidder 

untuk  membiayai sepenuhnya perolehan dan 

kecukupan dana; 

     1.13.1.3.Pembayaran dimuka sebesar 20% dari harga 

pembelian yang dibayarkan pada saat 

ditandatanganinya SPA; 

     1.13.1.4.Tes ekuitas dan aset minimum; dan  

     1.13.1.5.Garis besar profil dan pengalaman bidder dalam 

mengurus, mengoperasikan dan memiliki VLCC;  

1.13.2. Sebagaimana diketahui oleh Arief Sidarto salah seorang 

karyawan  Pemohon  pada waktu mengadakan pertemuan 

dengan Termohon pada tanggal 10 November 2004, Bid Bond 

disyaratkan oleh turut Termohon I untuk menjamin keseriusan 

setiap bidders yang berpartisipasi dalam proses Tender dan 

sebagai sanksi terhadap setiap bidder dalam hal terjadi 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan  Tender; 

1.13.3. Pada tanggal 19 Mei 2004, Simpson, Spence & Young, shipping 

broker dari Essar mengirimkan email kepada Pemohon  yang 

menyatakan keberatan terhadap persyaratan bid bond (Bukti P-

7);  
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1.13.4. Proses Tender menegaskan bahwa turut Termohon I 

memegang kendali dan memiliki hak untuk memberlakukan 

ketentuan proses yang dianggapnya baik. Letter of Invitation 

(vide Bukti P-6) antara lain menentukan bahwa: 

"Pertamina expressly reserves the right, in its sole and absolute 

discretion, to evaluate the terns and conditions of any Binding 

Proposal, to accept or reject any such Binding Proposal without 

specifying reasons therefore and to alter or terminate this 

process at any time...”; 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

"Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, atas 

kebijakannya sendiri yang mutlak, untuk mengevaluasi syarat-

syarat dan ketentuan- ketentuan setiap Proposal mengikat, 

untuk menerima atau menoleh setiap Proposal Mengikat tanpa 

menentukan alasannya dan untuk  mengubah atau mengakhiri 

proses ini setiap waktu... “; 

1.13.5. Pada tanggal 25 Mei 2004, penawaran diterima dari 7 (tujuh) 

bidder,  dan 4 (empat) bid di antaranya ternyata memenuhi 

persyaratan lelang. Pemohon  telah diminta turut Termohon I 

untuk membuat peringkat lelang berdasarkan kreteria yang 

sebelumnya telah disetujui oleh turut Termohon I, yaitu: (a) 

penilaian; (b) pemenuhan persyaratan pembayaran harga dan 

bid bonds; (c) kemampuan untuk menutup penjualan/bukti 

mengenai kemampuan keuangan; dan (d) reputasi/profi dan 

kemampuan memenuhi persyaratan ekuitas dan aset (yang 

dijelaskan pada halaman 9 dari Recommendation Regarding 

VLCC Sale (Rekomendasi Tentang Divestasi VLCC) (vide bukti 

P-4). Daftar peringkat telah disampaikan Pemohon  kepada 

turut Termohon I pada tanggal 26 Mei 2004 (Iihat “Review of 

Binding Bids" tanggal 26 Mei 2004, Bukti P-8);  

1.13.6. Pada tanggal 28 Mei 2004, Direksi turut Termohon I menyetujui 

dan  menerima peringkat sebagaimana direkomendasikan oleh 

Pemohon  dan ketiga shortlisted bidder, yaitu: Essar Shipping 

Limited ("Essar”), turut Termohon II, dan Overseas Shipholding 

Inc. ("OSG”). (Iihat memorandum turut Termohon I (dalam 

Bahasa Indonesia) tertanggal masing-masing 26 dan 28 Mei 

2004, Bukti P-9);  
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1.14. Penawaran Lanjutan ("Enhanced Bid”) 

1.14.1. Sebagaimana dijelaskan pada paragraph 6 (d) dari Letter of 

Invitation  (vide Bukti P-6), dan sejalan dengan kebiasaan 

Tender, ketiga Shortlisted Bidders telah diberi kesempatan oleh 

Pemohon  untuk melakukan peninjauan dan due diligence atas 

VLCC, serta diminta pada tanggal 7 Juni 2004 telah 

memasukkan Enhanced Bid; dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan penawaran yang ditentukan turut Termohon I; 

1.14.2. Perlu ditegaskan bahwa hak turut Termohon I untuk mengubah 

atau mengakhiri proses penawaran telah dinyatakan dengan 

jelas sebanyak  2 (dua) kali di dalam korespondensi Pemohon  

kepada ketiga Shorlisted Bidders, sebagai berikut: 

1.14.2.1. Surat turut Termohon I tanggal 26 Mei 2004 (Bukti P-

10) yang menginformasikan kepada ketiga finalis 

bahwa mereka telah masuk kedalam shortlisted, 

dengan ketentuan bahwa:  

“…..Pertamina and Goldman Sachs reserve the right 

to conduct discussions and negotiations with several 

potential candidates simultaneously at any stage of the 

process and at any stage of the process to enter into a 

definitive Binding SPA. Pertamina and Goldman Sachs 

reserve the right to modify any of the rules or 

procedures relating to such process or negotiations 

with any party or to terminate the process or reject any 

Binding Offer at any time prior to the entry into the 

Binding SPA without prior notice to any candidates and 

without assigning any reason therefore. Fulthermore, 

Pertamina expressly reserves the right, in its sole and 

absolute discretiuon, to evaluate the terms and 

conditions of any Binding Bid, to accept or reject any 

such Binding Bid without specifying reasons therefore 

and to alter or terminate this process a any time.....” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai 

berikut:  

“……..Pertamina dan Goldman Sachs mencadangkan 

haknya untuk melakukan pembicaraan dan 

perundingan dengan beberapa calon potensial secara 
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bersamaan pada setiap tahap proses dan pada setiap 

tahap proses untuk menandatangani Perjanjian Jual 

Beli Mengikat. Pertamina dan Goldman Sachs 

mencadangkan haknya untuk mengubah setiap 

peraturan atau prosedur yang berkaitan dengan 

proses atau perundingan tersebut dengan pihak 

manapun atau mengakhiri proses atau menolak setiap 

Penawaran Lelang setiap waktu sebelum 

menandatangani Perjanjian Jual Beli Mengikat tanpa 

pemberitahuan sebelumnya kepada setiap calon dan 

tanpa mengajukan alasan apapun. Selanjutnya, 

Pertamina secara nyata mencadangkan haknya, atas 

kebijakannya sendiri dan mutlak, untuk memeriksa 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Penawaran 

Mengikat, untuk menerima atau menolak setiap 

Penawaran Mengikat tanpa menjelaskan alasannya 

serta untuk mengubah atau mengakhiri proses ini 

setiap waktu... …"; 

1.14.2.2. Surat turut Termohon I tanggal 2 Juni 2004, yang 

berisi ringkasan dari Shipbuilding Contract (Bukti P-11) 

menyatakan  bahwa:  

“…...Pertamina expressly reserves the right, in its sole 

and absolute discretion, to evaluate the terms and 

conditions of any Binding Proposal,  to accept or reject 

any such Binding  Proposal without specifying the 

reasons therefore and to alter or terminate this process 

at any time... " 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai 

berikut:  

“……Pertamina dengan tegas mencadangkan haknya, 

atas kebijakannya sendiri yang mutlak, untuk 

mengevaluasi syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan 

Penawaran Mengikat, untuk menerima atau menolak 

setiap Penawaran Mengikat tanpa menjelaskan 

alasannya, serta mengubah atau mengakhiri proses ini 

setiap waktu…..” 

1.14.2.3.Surat turut Termohon I tanggal 2 Juni 2004 (vide Bukti 
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P-11) juga menegaskan kepada ketiga finalis bahwa 

diharapkan SPA dengan pemenang Tender akan 

ditandatangani pada tanggal  9 Juni 2004; 

1.14.3.Ketiga korespondensi tersebut di atas menunjukkan bahwa turut  

Termohon I telah dengan tegas dan jelas memberitahukan 

kepada ketiga Sholtlisted Bidders bahwa turut Termohon I dapat 

dan  senyatanya berhak melakukan perundingan dengan setiap 

pihak  selama proses Tender, dan tidak wajib menerima setiap 

penawaran yang diajukan dalam proses Tender, atau dilarang 

untuk menerima  setiap tawaran yang diajukan di luar proses 

Tender ; 

1.14.4. Pada tanggal 5 Juni 2004, diadakan rapat sambil sarapan di 

pagi hari di Mauritius Mandarin Hotel di Singapura, antara A.R. 

Ranakrishnan (Chief Operating Officer Essar) dan Alfred 

Rohimone, Direktur Keuangan turut Termohon I. Rapat 

diadakan untuk mengklarifikasikan setiap masalah yang 

dihadapi Essar di dalam bid. Rapat diadakan di Singapura atas 

permintaan Essar, karena A.R. Ramakrishnan tidak dapat 

memperoleh visa masuk ke Indonesia secara cepat. Dalam 

rapat tersebut A.R. Ramakrishnan memberitahukan kepada 

Alfred Rohimone, bahwa Essar menghadapi masalah dalam 

memenuhi persyaratan pembayaran yang ditentukan dalam 

penawaran. Alfred Rohimone menanggapi dengan menyatakan 

bahwa Essar perlu memahami dan menjalankan proses yang 

dikoordinasikan oleh Pemohon , dengan memenuhi setiap dan 

seluruh ketentuan Tender. Kian Bin Teo dan  Richard Ong, 

keduanya karyawan dari Pemohon , turut hadir dalam rapat 

selama sekitar 20 menit (Bukti P-12); 

1.14.5. Pada tanggal 7 Juni 2004, ketiga Shortlisted Bladers 

mengajukan  Enhanced Bid Berdasarkan Enhanced Bid itu, 

penawaran dari Essar memperoleh nilai nominal tertinggi, 

harga penawaran turut Termohon II menempati peringkat 

kedua, dan harga penawaran OSG merupakan yang terendah. 

Akan tetapi ternyata kemudian Essar menyatakan tidak dapat 

memenuhi ketentuan pembayaran sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan pembayaran Tender yang ditentukan oleh turut 

Termohon I (Bukti P-13) yang menyatakan:  
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“With regards to the 20% down payment of the bid price 

referred below, the best we can agree upon is payment of this 

20% within 15  banking days from the date of signing of the 

SPA”; 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

"Sehubungan dengan pembayaran dimuka sebesar 20% dari 

harga penawaran yang disebut di bawah, yang dapat kami 

setujui adalah pembayaran 20% ini dilakukan di dalam waktu 

15 hari kerja bank terhitung sejak tanggal penandatangan 

Perjanjian Jual Beli; 

1.14.6.  Hal ini berarti bahwa penawaran Essar tidak dapat memenuhi  

ketentuan pembayaran yang ditentukan oleh turut Termohon I. 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan turut Termohon I untuk 

melakukan penilaian terhadap Enhanced Bid yang diajukan 

para Shortlisted Bidders, penawaran yang diajukan turut 

Termohon II menempati ranking yang tertinggi. 

Ketidakmampuan Essar untuk memenuhi persyaratan 

pembayaran menimbulkan masalah apakah secara komersil 

tepat bagi turut Termohon I untuk menyatakan Essar sebagai 

pemenang Tender. Sehingga, pada tahap ini sebenarnya turut 

Termohon I dapat saja dengan mudah menolak penawaran 

Essar yang tidak memenuhi persyaratan Tender tersebut tanpa 

perlu memberikan penjelasan lanjutan. Namun demikian, turut 

Termohon I telah memutuskan untuk dan mempergunakan 

haknya sebagaimana diatur tentang persyaratan pelaksanaan 

lelang yang dijelaskan di atas, untuk mengetahui apakah suatu 

harga yang lebih tinggi dapat diperoleh dibandingkan dengan 

apabila penawaran Essar kemudian ditolak saja; 

1.14.7. Pada tanggal 8 Juni 2004, salah seorang karyawan Pemohon, 

Arief Sidarto, mengadakan pertemuan di Jakarta dengan 

Direksi turut Termohon I dan sejumlah anggota kelompok kerja 

(Working Group) turut Termohon I, termasuk Andri T. Hidayat 

dan Dedeng Wahyu Edi. Karena ketidakpastian mengenai 

kemampuan Essar dalam memenuhi persyaratan pembayaran 

sebagaimana ditentukan turut Termohon I, Direksi turut 

Termohon I memutuskan untuk tidak memilih pemenang 

Tender pada waktu itu, tetapi sebaliknya menginstruksikan 
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Pemohon  untuk melakukan pemeriksaan lanjutan mengenai 

apakah Essar dapat memenuhi ketentuan pembayaran. (Perlu 

kembali ditegaskan bahwa  sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam  korespondensi di atas, turut 

Termohon I secara tegas mencadangkan haknya untuk 

mempertimbangkan penawaran Essar dengan 

mempertimbangkan ketidakmampuan Essar untuk memenuhi 

kewajiban pembayaran harga penawarannya); 

1.14.8.  Korespondensi dari Essar dan State Bank of India pada tanggal 

8 Juni 2004 (Bukti P-14) menegaskan kembali bahwa Essar 

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan 

ketentuan yang disyaratkan oleh turut Termohon I. Informasi 

tersebut diberikan kepada turut Termohon I pada saat itu. 

Secara khusus, Essar tidak dapat melakukan pembayaran 

dimuka sebesar 20% pada tanggal  penandatanganan SPA. 

Hal ini secara jelas dinyatakan dalam email Essar tanggal 8 

Juni 2004 (Bukti P-15) sebagai berikut: 

“It will be practically impossible for Essar Shipping to lodge the 

20%  down payment on the date of signing of SPA...” : 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

“Secara praktis tidak mungkinkan bagi Essar Shipping untuk 

memenuhi pembayaran dimuka sebesar 20% pada tanggal 

penandatanganan  SPA…..” 

1.14.9. Pemohon  juga diperintahkan oleh Direksi turut Termohon I 

pada rapat Direksi turut Termohon I tanggal 8 Juni 2004, untuk 

meminta ketiga Shortlisted bidders untuk mengajukan 

rancangan final dari SPA, yang setiap halamannya diparaf, 

sebagai bukti persetujuan bidder tersebut untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan SPA tanpa membuat perubahan 

tambahan, tanpa mengindahkan fakta tersebut ternyata Essar 

tidak dapat memenuhi persyaratan pembayaran yang 

ditentukan turut Termohon I. Turut Termohon I mengambil 

langkah ini guna menghindari kemungkinan dilakukannya 

perundingan lanjutan mengenai ketentuan dalam SPA setelah 

pemenang Tender diputuskan; 

1.14.10. Bahwa ketiga Shortlisted Bidders telah menyampaikan SPA 

pada tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P-16). Meskipun tampaknya 
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SPA yang diajukan Essar memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

disyaratkan oleh Turut Termohon I, jelas terdapat keraguan 

terhadap kemampuan Essar dalam memenuhi pembayaran 

harga penawaran yang diajukannya kepada Turut Termohon I. 

State Bank of India secara lisan menyampaikan kepada 

Pemohon  bahwa mereka tidak menjamin/memastikan 

pembiayaan bid bond Essar lebih dari US$ 10 juta. 

Penyampaian tersebut telah dicatat dalam catatan yang dibuat 

oleh Pemohon  dan dikonfirmasi dalam faksimili State Bank of 

India  tertanggal 10 Juni 2004 (vide Bukti P-14): 

"The Company has approached us for financial assistance for 

purchase of a VLCC It is learnt that company has approached 

some other banks too for this. The companies request is under 

active consideration of the bank. The bank may convey the 

decision about the sanction and disbursement of the said credit 

facility in about 2  weeks period” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

“Perseroan telah menghubungi kami untuk bantuan financial 

untuk dipergunakan membeli sebuah VLCC Diketahui bahwa 

perseroan juga telah menghubungi bank-bank lain untuk 

kepentingan yang sama. Permintaan perseroan sedang 

dipertimbangan dengan serius oleh bank. Bank diharapkan 

dapat memberikan keputusan mengenai keputusannya dan 

cara pencairan fasilitas kredit  tersebut dalam jangka waktu 

sekitar 2 minggu”; 

1.15.Penawaran Ketiga Turut Termohon II.  

1.15.1. Pada tanggal 9 Juni 2004, Arief Sidarto kembali ke Jakarta 

untuk  menghadiri rapat dengan Direksi turut Termohon I yang  

diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB. Rapat tersebut  

diselenggarakan agar Direksi turut Termohon I dapat menerima 

dan mengetahui dari Pemohon  mengenai dua instruksi yang 

telah diberikan turut Termohon I kepada Pemohon  

sebelumnya (antara lain agar :  Pemohon  memperoleh: (i). 

informasi selanjutnya mengenai apakah Essar dapat 

memenuhi ketentuan pembayaran harga, dan (ii). SPA final 

yang telah diparaf setiap halamannya). Rapat ini tidak lanjutkan 

karena kuorum tidak terpenuhi; 
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1.15.2.  Pada siang hari tanggal 9 Juni 2004 itu, Arief Sidarto melalui 

telepon genggamnya mendapat pemberitahuan dari Tim 

Cottew, Presiden Direktur turut Termohon IV, yang 

memberitahukan kepadanya bahwa turut Termohon II 

bermaksud mengajukan penawaran ketiga (untuk selanjutnya 

disebut "Revised Bid') kepada turut Termohon I melalui 

Pemohon . Karena Arief Sidarto telah berada di Jakarta, maka 

diatur bahwa turut Termohon IV akan memberikan Revised Bid 

kepada Arief Sidarto, agar kemudian Arief Sidarto 

menyampaikan Revised Bid itu  kepada turut Termohon I; 

1.15.3.  Setelah Arief Sidarto menerima pemberitahuan pertelepon dari 

Tim Cottew, Richard Ong karyawan dari Pemohon  juga 

menerima pemberitahuan melalui telepon genggamnya dari 

Tim Cottew atau Nick Fraude dari turut Termohon IV, yang 

memberitahukan kepadanya I mengenai adanya Revised Bid 

dari Turut Termohon II. Richard Ong mengetahui bahwa pihak 

turut Termohon IV yang menelponnya akan menyampaikan 

Revised Bid turut Termohon II tersebut kepada turut Termohon 

I;  

1.15.4.  Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Arief Sidarto menerima 

Revised Bid (Bukti P-17) dari turut Termohon II di Grand Hyatt 

Hotel, Jakarta, dimana yang bersangkutan menginap. Revised 

Bid itu disampaikan  melalui kurir; 

1.15.5. Sebagai Financial Advisor dari turut Termohon I, Pemohon  

wajib menyampaikan Revised Bid turut Termohon II tersebut 

kepada turut Termohon I dan Dewan Direksi turut Termohon I. 

Penyampaian itu dilakukan Arief Sidarto kepada turut 

Termohon I di dalam rapat Direksi turut Termohon I pada 

tanggal 10 Juni 2004, pukul 10.00 WIB. Sebelum rapat Direksi 

turut Termohon I tersebut, Arief Sidarto melakukan pertemuan 

dengan anggota senior Kelompok Kerja (" Working Group") 

turut Termohon I, dan melaporkan perkembangan Revised Bid 

turut Termohon II, dan selanjutnya Arief Sidarto memberikan 

kepada Andri T Hidayat (pimpinan Kelompok Kerja ("Working 

Group") turut Termohon I) Revised Bid turut Termohon II itu 

untuk diperiksa; 

1.15.6. Arief Sidarto telah menegaskan baik kepada Pemohon  maupun 
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kepada Termohon, bahwa Pemohon  maupun turut Termohon I 

tidak pernah meminta dilakukannya Revised Bid dari setiap 

shortlisted bidder atau agen mereka (meskipun di dalam 

kebiasaan Tender tidak ada larangan bagi turut Termohon I 

untuk mengusahakan perbaikan penawaran, dan juga turut 

Termohon I telah secara tegas mencadangkan haknya untuk 

melakukan hal tersebut); 

1.15.7.   Arief Sidarto juga telah menegaskan bahwa dia maupun setiap 

anggota timnya, tidak melakukan kontak langsung dengan turut 

Termohon II terkait dengan pengajuan Revised Bid yang 

dilakukan oleh turut Termohon II. Karena turut Termohon IV 

adalah agen yang resmi dari turut Termohon II, maka Pemohon  

melakukan hubungan dengan turut Termohon II melalui turut 

Termohon IV; 

1.15.8. Pada rapat Direksi turut Termohon I pada tanggal 10 Juni 2004, 

Arief Sidarto menjelaskan isi dokumen Revised Bid turut 

Termohon II kepada Direksi turut Termohon I dengan 

memasukkan harga Revised Bid yang diajukan oleh turut 

Termohon II dan konfirmasi dari Essar yang menyatakan 

bahwa Essar tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran 

uang muka (down payment) yang telah ditentukan (termasuk 

juga informasi yang diambil berdasarkan SPA yang telah di 

inisial oleh Essar, meskipun State Bank of India tidak 

memberikan konfirmasi atas kesediaannya untuk menyediakan 

pembiayaan untuk kepentingan Essar) ke dalam presentasi 

yang diberikan kepada Direksi turut Termohon I. Harga 

Revised Big turut Termohon II ternyata lebih tinggi dari harga 

penawaran Essar, dan turut Termohon II tidak mempunyai 

persoalan terkait dengan kesanggupan untuk melakukan 

pembayaran harga penawaran sebagaimana yang dihadapi 

oleh Essar. Berdasarkan kriteria peringkat yang telah disetujui 

oleh turut Termohon I, harga Revised Bid turut Termohon II 

dinilai oleh Pemohon  sebagai harga penawaran yang terbaik 

yang dapat diterima oleh turut Termohon I (Bukti P-18); 

1.15.9.  Turut Termohon I mempertimbangkan apakah Essar dan OSG 

juga perlu diberi kesempatan untuk mengajukan penawaran 

berikutnya. Turut Termohon I menyimpulkan bahwa hal 
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tersebut tidak diperlukan dan tidak semestinya dilakukan. 

Dengan menggaris bawahi keinginan dari turut Termohon I 

untuk menyelesaikan proses Tender sesegera mungkin, turut 

Termohon I merasa dengan pasti akan menghadapi kesulitan 

besar bahwa proses Tender akan terus berkepanjangan dan 

tanpa kepastian (dengan kemungkinan terdapat resiko yang 

akan ditanggung turut Termohon I) apabila turut Termohon I 

memberikan kesempatan kepada Essar dan OSG untuk 

mengajukan penawaran selanjutnya menanggapi perbaikan 

Penawaran Revised dari turut Termohon II. Lebih lanjut turut 

Termohon I mengetahui bahwa masih terdapat ketidakpastian 

terhadap kemampuan Essar untuk melakukan pembayaran 

tanpa mempertimbangkan tinggi rendahnya harga penawaran 

yang diajukannya. OSG merupakan penawar yang paling 

rendah sepanjang proses Tender dengan perbedaan harga 

yang cukup jauh; 

1.15.10.Pada tanggal 10 Juni 2004, Direksi turut Termohon I 

menetapkan bahwa turut Termohon II akan dinyatakan sebagai 

pemenang dari proses Tender, karena: 

1.15.10.1. Kekhawatiran terhadap kesanggupan Essar untuk 

melakukan pembayaran VLCC; 

1.15.10.2. Tidak ada bidder yang menawarkan harga yang lebih 

tinggi dan tidak adanya prospek untuk mendapatkan 

penawaran yang lebih tinggi; 

1.15.10.3.Turut Termohon II merupakan bidder tertinggi dalam 

hal harga, dan terlebih lagi, merupakan bidder yang 

tertinggi yang mampu memenuhi ketentuan 

pembayaran yang disyaratkan; 

1.15.10.4. Turut Termohon I memiliki wewenang berdasarkan 

ketentuan Tender untuk menerima penawaran turut 

Termohon II sebagai pemenang Tender; dan: 

1.15.10.5. Untuk alasan yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat alasan-alasan komersil yang mendesak 

agar VLCC harus dijuaI secepat mungkin; 

1.15.11. Pada tanggal 10 Juni 2004, turut Termohon I juga telah 

mencairkan  bid bond dari turut Termohon II (Bukti P-19) dan 

selanjutnya memperoleh dananya pada hari yang sama, dan 
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dengan demikian menyebabkan ditandatanganinya SPA 

keesokan harinya, yaitu pada tanggal 11 Juni 2004 (Bukti P-

20), dan sisa pembayaran dimuka (down payment) telah pula 

diterima oleh turut Termohon I dari turut  Termohon II; 

1.15.12. VLCC pada akhirnya diserahkan kepada turut Termohon II 

yaitu pertama pada bulan Juli 2004 dan kedua pada bulan 

September 2004. Total harga pembelian VLCC adalah sebesar 

US$ 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Dolar 

Amerika Serikat) dibayarkan  oleh turut Termohon II dalam 

beberapa kali angsuran; 

1.15.13. Harga pembelian VLCC yang dibayarkan oleh turut Termohon I 

pada bulan Maret 2003 adalah sebesar US$ 130.800.000,- 

(seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu Dolar Amerika 

Serikat). Dengan demikian Divestasi VLCC sebesar US$ 

184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta Dollar 

Amerika Serikat) pada bulan Juni 2004 telah  memberikan 

keuntungan kepada turut Termohon I sebesar US$ 

53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu Dolar Amerika 

Serikat) dan pengembalian investasi awal (return on original  

investment) melebihi 30% selama jangka waktu 15 bulan; 

2. MENGENAI TENGGANG WAKTU, KOMPETENSI PENGAJUAN 
KEBERATAN DAN PIHAK-PIHAK  
2.1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2005, Termohon telah membacakan 

Putusannya, yang salinannya diberitahukan secara resmi oleh  

Termohon kepada Pemohon  pada tanggal 7 Maret 2005; 

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5/1999") juncto Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 tahun 2003 tentang Tata Cara pengajuan 

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Pemohon  berhak 

mengajukan Keberatan terhadap Putusan Termohon (selanjutnya 

disebut sebagai "Keberatan") dalam tenggang waktu 14 hari kerja 

terhitung sejak menerima pemberitahuan Putusan dari Termohon; 

2.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat 19 UU No. 

5/1999, Keberatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana pelaku usaha 

mempunyai tempat kedudukan. Mengingat Pemohon  adalah badan 

hukum asing yang tidak mempunyai domisili hukum di Indonesia, maka 
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Keberatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.; 

3.4. Bahwa Pemohon  mengajukan Keberatan ini pada tanggal 24 Maret 

2005 dan oleh karena itu Keberatan ini diajukan sesuai dengan 

persyaratan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 44  

ayat (2) UU No. 5/1999 sehingga Keberatan ini dapat diterima. Bahwa 

turut Termohon I sampai dengan turut Termohon IV  diikutsertakan 

dalam Keberatan ini adalah untuk memenuhi formalitas beracara di 

Pengadilan Negeri, agar diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi 

putusan dalam perkara a quo; 

 3. KEBERATAN SECARA RINCI 
3.1. TERMOHON TIDAK MENERAPKAN DUE PROCESS OF LAW DALAM 

PROSES PEMERIKSAANNYA, SEHINGGA PUTUSAN TERMOHON 

CACAT HUKUM DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI LANDASAN 

AKUNTABILITAS.  

3.1.1. Dalam mengambil Putusannya, Termohon mendasarkan bukti-

bukti tertulis, saksi-saksi dan ahli; 

   3.1.2. Bahwa ternyata, Termohon tidak memberikan kesempatan 

kepada Pemohon  untuk: 

3.1.2.1. Memeriksa keaslian bukti-bukti tertulis yang 

dipergunakan  oleh Termohon dalam mengambil 

Putusannya; 

3.1.2.2. Menguji dan melakukan pemeriksaan (cross 

examination) terhadap saksi-saksi atau kapasitas ahli 

yang diperiksa oleh  Termohon; 

3.1.2.3. Bahkan Termohon tidak pernah memberitahukan 

kepada Pemohon  tentang saksi-saksi/ahli dan bukti-

bukti yang diperiksa oleh Termohon, yang 

memungkinkan Pemohon  dapat mendengar atau 

mencatat hasil-hasil pemeriksaan tersebut; 

3.1.3.    Dengan metode pemeriksaan yang dilakukan sangat  mungkin: 

3.1.3.1. Termohon hanya mempertimbangkan bukti-bukti, oleh 

Termohon, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang 

memberatkan Pemohon , yang tidak pernah diberikan 

kesempatan kepada Pemohon  untuk  membantahnya; 

3.1.3.2. Termohon mengabaikan atau tidak mempertimbangkan 

bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang 

menguntungkan Pemohon, yang tidak pernah diberikan  
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kesempatan kepada Pemohon  untuk membantahnya; 

 3.1.4. Disamping itu, saksi-saksi atau ahli yang diperiksa oleh 

Termohon tidak disumpah ataupun mengucapkan janji menurut 

agamanya masing-masing sesuai dengan Hukum Acara yang 

berlaku (HIR dan Rbg) yang semestinya juga dipedomani oleh 

Termohon, sehingga keterangan para saksi/ahli tersebut harus 

dianggap tidak mempunyai  nilai kesaksian yang valid secara 

hukum; 

3.1.5. Lebih lanjut lagi, Pemohon  tidak mengetahui apa dan 

bagaimana  kualitas/kompetensi saksi/ahli yang diperiksa oleh 

Termohon, apakah terdapat benturan kepentingan (conflict of 

interest), sehingga keterangannya layak atau tidak layak 

dipertimbangkan oleh Termohon  dalam mengeluarkan 

Putusan;  

3.1.6. Sejak awal dan dari keseluruhan proses dan rangkaian 

pemeriksaan awal sebelum pengambilan Putusan, Pemohon  

tidak mengetahui perbuatan/tindakan mana dari Pemohon  

yang dianggap oleh Termohon melanggar Pasal 19 (d) atau 22 

UU No. 5/1999. Ketiadaan hal tersebut tidak memungkinkan 

Pemohon  untuk mengajukan pembelaan yang layak; 

3.1.7. Terdapat fakta bahwa Termohon dalam Putusannya tidak ada 

satupun pertimbangan yang menentukan sah atau tidak 

sahnya suatu alat bukti surat maupun alat bukti saksi/ahli 

sebagaimana  diperintahkan/ditentukan dalam Pasal 18 (1) 

Keputusan Termohon No. : 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Laporan Oleh KPPU. Ketentuan ini adalah 

ketentuan yang harus dipedomani oleh Termohon sebagai tata 

cara penanganan perkara pelanggaran  terhadap UU No. 

5/1999; 

3.1.8. Disamping tidak menerapkan asas audi et alteram partem, 

dalam proses pemeriksaan perkara sebagaimana terjadi dalam 

perkara a quo, Termohon juga telah melanggar Pasal 28 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, yang mewajibkan Termohon untuk memberikan kepada 

setiap orang (termasuk Pemohon) untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Termohon jelas 

melanggar ketentuan Pasal 28 tersebut, karena Pemohon  
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tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon  untuk 

memeriksa segala  dokumen yang dijadikan bukti dan 

keterangan saksi maupun ahli, yang dijadikan dasar untuk 

menjatuhkan penghukuman atas Pemohon ; 

3.1.9. Argumen hukum tersebut di atas juga telah dikuatkan oleh 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 

04/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel (Bukti P-21); 

3.1.10. Mengingat Putusan Termohon tidak didasarkan pada due 

prosess of  law, keterangan saksi-saksi/ahli dan bukti surat 

yang dipakai oleh Termohon dalam membuktikan kebenaran 

suatu peristiwa dalam mengeluarkan Putusan adalah cacat 

hukum, sehingga Putusan  Termohon secara otomatis juga 

cacat hukum, akibatnya Putusan Termohon adalah batal demi 

hukum atau setidak-tidaknya harus  dibatalkan; 

3.2. TERMOHON TELAH MENGAKUI BAHWA PERJANJIAN SPA  

SEHUBUNGAN DENGAN DIVESTASI VLCC ADALAH SAH DAN 

MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1320 KUH 

PERDATA.  

3.2.1. Bahwa Divestasi VLCC dalam pengertian hukum pada 

prinsipnya adalah perjanjian untuk menjual dan mengalihkan 

setiap hak dan  kewajiban berdasarkan kontrak pembuatan 

VLCC; 

3.2.2. UU No. 5/1999 pada dasarnya mengatur dua hal utama, yaitu: 

(i) Bab III (pasal 4 sampai dengan Pasal 16) yang mengatur 

mengenai "Perjanjian-perjanjian Yang Dilarang", dan (ii) Bab IV 

mengenai  "Kegiatan-kegiatan Yang Dilarang"; 

3.2.3. Pada awalnya Termohon menduga bahwa Divestasi VLCC 

telah melanggar Pasal 16 UU No. 5/1999 sehubungan 

perjanjian-perjanjian yang dilarang dengan pihak-pihak asing, 

yaitu Sale Purchase Agreement (SPA) antara (i) Turut 

Termohon I sebagai penjual; dengan (ii) Turut Termohon II 

sebagai pembeli VLCC. Akan tetapi di dalam Putusan 

Termohon membatalkan tuduhan tersebut dengan dasar 

bahwa SPA tidak memenuhi unsur-unsur yang mengakibatkan 

adanya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat 

dan Termohon tidak mempermasalahkan proses Tender, dan 

juga tidak membatalkan SPA, meskipun mempunyai 
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kewenangan untuk  melakukannya berdasarkan ketentuan 

Pasal 47 UU No. 5/1999 apabila pelanggaran terhadap Pasal 

16 UU No. 5/1999 telah terjadi. Konsekuensinya SPA adalah 

sah dan mengikat menurut hukum; 

3.2.4. Namun demikian Termohon menyatakan bahwa pelanggaran 

terjadi  dalam proses Tender dalam rangka penandatanganan 

SPA  sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 (d) dan Pasal 22 

UU No. 5/1999, dimana Termohon menyatakan antara lain (i) 

Penjual dalam hal ini turut Termohon I, Pembeli dalam hal ini 

turut Termohon II, dan (iii) Pemohon  bersalah telah melanggar 

Pasal 19 (d) dan 22 UU  No. 5/1999, dan menyatakan 

Divestasi VLCC yang dilakukan melalui proses Tender telah 

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, padahal proses Tender dan SPA merupakan satu 

kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan. Putusan 

Mahkamah Agung No. 80 K/Sip/1975 tanggal 18 Juli 1979, 

menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan dasar kausa 

yang tidak  halal, adalah batal demi hukum; 

3.2.5 Oleh karena hal tersebut di atas, Putusan Termohon yang 

berkaitan dengan Pasal 16, 19 dan 22 UU No. 5/1999  telah 

saling bertentangan yang berakibat sangat fatal, sehingga tidak 

dapat diterima secara hukum. Dalam Putusan Termohon 

mengenai Pasal 16 UU No. 5/1999, Termohon menyatakan 

bahwa praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

tidak terjadi, akan tetapi berkenaan dengan Tender, Termohon 

menyatakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat telah terjadi sebagai akibat menangnya Turut Termohon 

II berkenaan dengan hal  yang sama yaitu Divestasi VLCC. 

Putusan yang saling bertolak belakang ini dapat saja terjadi 

karena Termohon bukanlah pengadilan dan Majelis Termohon 

yang memutuskan perkara ini kurang memahami hukum; 

3.2.6.   Jika SPA tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan  

persaingan usaha tidak sehat, maka menurut logika hukum, 

Tender itu sendiri tidak mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga, karena 

Tender tersebut melibatkan pihak-pihak yang sama dan obyek 

yang sarna pula, yaitu turut Termohon I sebagai penjual, dan 
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turut Termohon II sebagai pembeli  dari VLCC; 

3.2.7.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat 

sahnya  perjanjian adalah sebagai berikut: Kesepakatan para 

pihak; kecakapan untuk bertindak; obyek tertentu; dan sebab 

yang halal; 

3.2.8.  Fakta bahwa Termohon l tidak membatalkan SPA, secara tegas  

membuktikan bahwa semua persyaratan bagi sahnya suatu 

perjanjian telah terpenuhi, khususnya unsur sebab yang halal. 

“Sebab yang halal”' dalam hal ini adalah proses Tender. 

Bagaimana mungkin SPA dinyatakan sah dan mengikat 

apabila proses Tender itu sendiri melanggar ketentuan Pasal 

19 (d) dan Pasal 22 UU No. 5/1999. Padahal berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung RI No. 80/K/Sip/1975 tanggal 18 

Juli 1979 telah menyatakan bahwa  suatu perjanjian yang 

dibuat karena kausa yang tidak halal (ongeoorloofde oorzaak) 

adalah tidak sah ; 

3.2.9.  Tanpa menyinggung pertimbangan-pertimbangan yang dibuat 

oleh Termohon mengenai alasan kenapa adanya pelanggaran 

terhadap ketentuan Pasal 19 (d) dan Pasal 22 UU No. 5/1999, 

maka  berdasarkan adanya kontradiksi yang sangat nyata 

dalam Putusan Termohon, dan adanya fakta lain bahwa SPA 

tidak dibatalkan oleh Termohon meskipun berwenang untuk 

membatalkannya, oleh karena itu harus disimpulkan bahwa 

tidak ada pelanggaran ketentuan Pasal 19 (d) dan Pasal 22 UU 

No. 5/1999 apabila Tender yang merupakan dasar lahirnya 

SPA tersebut dinyatakan tidak melanggar ketentuan  Pasal 19 

(d) UU No. 5/1999; 

3.2.10.Termohon telah mengakui bahwa SPA adalah sah dan 

mengikat dan  tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat dan atau praktek monopoli. Hal ini berarti bahwa 

proses Tender adalah sah menurut hukum. Berdasarkan hal-

hal tersebut di atas dan prinsip-prinsip hukum perjanjian 

sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata, maka seluruh 

pertimbangan Putusan Termohon adalah batal demi  hukum  

atau harus dibatalkan. 
3.3. PEMOHON  TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 19 (d) UU NO. 

5/1999  
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3.3.1. Termohon beranggapan bahwa Pemohon  melanggar Pasal 19 

(d) UU No. 5/1999 Putusan Termohon tersebut tidak 

mempunyai  dasar  hukum dan harus di batalkan ; 

3.3.2. Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 menyatakan:  

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa 

kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat  berupa: d. Melakukan 

praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."  

3.3.3. Berikut ini adalah keberatan-keberatan Pemohon :  

Dasar Pertama: 
PASAL 19 (d) UU NO. 5/1999 TIDAK DAPAT DITERAPKAN UNTUK 

DIVESTASI  VLCC 

3.3.4. Ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan 

dalam fakta-fakta yang terjadi dalam proses Tender Divestasi 

VLCC  berdasarkan argumen hukum sebagai berikut: 

Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 Hanya Mengatur Larangan  

Terhadap Para Pelaku Usaha Yang Melakukan Penguasaan 

Pasar (Dalam Hal Ini Pasar Kapal Tanker), Sedangkan 

Pemohon  Dan Turut Termohon I Bukanlah Pihak "Pelaku 

Usaha" Dalam Bidang Pasar Kapal Tanker.  

Alasan Pertama: 
Dalam Divestasi VLCC ini, penguasaan pasar berarti 

penguasaan pasar dalam bidang usaha kapal tanker. Baik turut 

Termohon I maupun Pemohon  bukanlah pihak yang 

memegang penguasaan pasar dalam bidang usaha kapal 

tanker. Hanya dalam hal turut Termohon I dan Pemohon  dapat 

melakukan penguasaan pasar kapal tanker, maka kriteria/unsur 

pasal  19 (d) UU No. 5/1999 baru terpenuhi, yakni mengenai 

adanya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. 

Praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat dalam hal ini 

tidak berkaitan dengan Tender itu sendiri, melainkan yang 

berhubungan dengan pasar dimana penguasaan pasar 

dilakukan, dalam hal ini pasar  kapal tanker. 

Penerapan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 ini telah dijelaskan oleh 

para  ahli yang membidani UU No. 5/1999, yaitu Knud Hansen 

dkk. Knud Hansen dkk dalam bukunya: Undang-Undang 
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Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada 

halaman 296,  yang menyatakan: 

“Melakukan praktek diskriminasi” artinya termasuk menolak 

sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak 

menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, dimana 

pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama, 

Larangan tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang 

menguasai pasar (No. Alinea 4-6). Di lain pihak, Pasal 19 Huruf 

d hanya berlaku untuk pelaku usaha yang .bersangkutan 

apabila kegiatan mereka secara langsung atau tidak langsung 

menguasai pasar bersangkutan dimana mereka memegang 

penguasaan pasar”; 

Oleh karena itu, penguasaan pasar harus dibuktikan dengan 

fakta-fakta: 

a. Bahwa kegiatan tersebut merupakan bidang usaha dari 

pelaku usaha dan merupakan usaha utamanya; 

b. Analisa mengenai persentase penguasaan pasar dari 

pelaku usaha  yang bersangkutan; 

Industri kapal tanker bukan merupakan bidang usaha dari 

Pemohon  ataupun turut Termohon I sehingga tidak mungkin 

menguasai pasar kapal tanker di Indonesia ataupun di dunia, 

sehingga Pasal 19  (d) UU No. 5/1999 tidak terbukti sama 

sekali. Termohon juga tidak dapat membuktikan bahwa 

Pemohon  melakukan penguasaan pasar. Sehubungan dengan 

hal di atas turut Termohon I hanyalah pelaku usaha di bidang 

perminyakan, dan sama sekali bukanlah pelaku di bidang pasar 

kapal tanker, sementara itu Pemohon  sama sekali bukanlah 

pelaku bisnis di bidang usaha kapal tanker maupun minyak, 

sehingga di luar jangkauan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999; 

Alasan Kedua:  
Seandainyapun ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 dapat 

diterapkan dalam perkara ini -quod non-, maka ketentuan 

tersebut semata-mata hanya dapat diberlakukan terhadap turut 

Termohon I,  dan bukan terhadap Pemohon. Seandainyapun 

turut Termohon I mungkin dapat melakukan penguasaan pasar, 

-quod non-, fakta bahwa turut Termohon I melakukan perikatan 

dengan Pemohon, tidak menyebabkan Pemohon  menjadi 
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pihak yang dapat dikenakan dengan larangan ketentuan Pasal 

19 (d) UU No. 5/1999, terkecuali apabila: (i) Pemohon  sendiri 

yang merupakan Pelaku Usaha yang melakukan penguasaan 

pasar dalam usaha kapal tanker; dan (ii) Pemohon  bersama-

sama dengan turut Termohon I terikat dalam suatu kegiatan 

yang dilarang dalam pasar usaha kapal tanker yang 

menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat di pasar usaha kapal tanker terhadap 

pesaingnya (dalam hal ini Essar). 

Alasan Ketiga: 
Seandainya pun ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 dapat 

diterapkan dalam perkara ini, -quod non-, ketentuan tersebut 

tidak dapat diterapkan secara bersamaan dengan ketentuan 

Pasal 22 UU  No. 5/1999 UU No. 5/1999 untuk pelanggaran 

yang sama. Apabila Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 melarang 

terjadinya diskriminasi  harga, maka Pasal 22 UU No. 5/1999 

dimaksudkan untuk mencegah diskriminasi harga melalui 

mekanisme tender. Sasaran dari masing-masing pasal tersebut 

berbeda. Ketentuan Pasal 19 UU No. 5/1999 sasarannya 

adalah Penjual, sedangkan sasaran dari Pasal 22 UU 

No.5/1999 adalah para peserta tender yang mengajukan 

penawaran. Pemohon  tidak mungkin dapat dikenakan kedua 

kategori sasaran tersebut pada saat yang bersamaan, karena 

Pemohon  bukanlah penjual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 (d) UU No. 5/1999, dan juga bukan merupakan salah 

satu peserta tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 

No. 5/1999; 

Alasan Keempat: 
Seandainya ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 dapat 

diterapkan di dalam perkara ini, -quod non-, kriteria yang 

dipersyaratkan dalam Pasal 19 (d) berkaitan dengan Pemohon  

tidak terpenuhi sama sekali berdasarkan fakta-fakta yang ada 

dan/atau bukti yang diajukan oleh Termohon; 

Termohon telah gagaI membuktikan kriteria sebagaimana 

disyaratkan  Pasal 19 (d) UU No. 5/1999:  

Pertama: Apakah Pemohon  tunduk pada Bagian Ketiga 

tentang  penguasaan Pasar dari UU No. 5/1999, 
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yakni apakah Pemohon  merupakan Pelaku Usaha 

yang memegang penguasaan pasar dalam pasar 

bersangkutan (pasar usaha kapal tanker)? Karena 

Termohon tidak dapat membuktikan hal ini, maka 

Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan, 

dan Putusan Termohon harus  dibatalkan; 

Kedua: Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan 

atas transaksi yang tidak berkelanjutan. Pasal 19 (d) 

UU No. 5/1999 hanya dapat diterapkan dalam hal 

pelaku pasar yang melakukan usaha di dalam 

kegiatan usaha yang bersangkutan, da!am hal ini 

usaha kapal tanker. Agar Pasal 19 (d) UU No. 

5/1999 dapat diterapkan, maka penguasaan pasar 

tersebut harus  menyebabkan terjadinya praktek 

monopoli atau persaingan tidak sehat antara pihak 

yang memiliki penguasaan pasar dan beberapa 

pelaku usaha tertentu yang terkena dampak 

negatifnya atau menderita kerugian akibat tindakan 

tersebut. Karena Termohon tidak dapat membuktikan 

hal ini, maka Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tidak dapat 

diterapkan. dan Putusan Termohon  harus 

dibatalkan; 

Ketiga: Termohon tidak dapat membuktikan (bukan atas 

dasar perkiraan semata) bahwa: 

(a) Pemohon  merupakan pelaku usaha yang 

memiliki penguasaan pasar dalam pasar kapal 

tanker; dan 

(b) Pemohon  telah melakukan perbuatan yang 

dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat berupa praktek 

diskriminasi dalam pasar kapal tanker terhadap 

pelaku usaha pesaingnya; 

Bahwa ternyata dalam perkara ini, Termohon tidak dapat 

membuktikan hal-hal tersebut di atas, sehingga Pasal 19 (d) 

UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan, dan karenanya Putusan 

Termohon  harus dibatalkan; 

3.3.5. Oleh kerena Termohon telah gagal membuktikan fakta-fakta 
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sebagaimana diuraikan di atas, maka: 

3.3.5.1.Pemohon  terbukti tidak melanggar ketentuan Pasal 19 

(d) UU  No. 5/1999; 

3.3.5.2. Putusan Termohon adalah batal demi hukum atau 

haruslah dibatalkan; 

3.3.5.3. Tidak ada denda atau ganti rugi yang dapat 

dibebankan kepada Pemohon . 

Dasar Kedua:  
PEMOHON  BUKAN "PELAKU USAHA", KARENA PEMOHON  

TIDAK  MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG 

EKONOMI"  DALAM KONTEKS PASAL 19 (d) UU No. 5/1999.  

3.3.6. Pada halaman 114, butir 12.1 sampai dengan 12.1.4, 

Termohon menentukan bahwa Pemohon  adalah Pelaku 

Usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 (d) UU No. 

5/1999.  

3.3.7. Ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU No.5/1999 mendefinisikan 

"Pelaku Usaha" sebagai: 

“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”; 

3.3.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU No.5/1999 

tersebut di atas, pengertian Pelaku Usaha yang berbentuk 

badan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

3.3.8.1 Badan hukum tersebut harus didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia; atau  

3.3.8.2 Melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di 

Indonesia; 

3.3.9. Pengertian dari "menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi" dalam kaitannya dengan Divestasi VLCC 

adalah kegiatan ekonomi antara Turut Termohon I dengan para 

peserta Tender, dimana Turut Termohon I selaku penjual 

mempunyai kepentingan ekonomi untuk memperoleh harga 

tertinggi, sedangkan para peserta Tender selaku pembeli 
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mempunyai kepentingan ekonomi untuk  memperoleh harga 

paling rendah; 

3.3.10. Argumen tersebut di atas telah dijelaskan oleh Knud Hansen 

dkk dalam bukunya Undang-Undang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terbitan Katalis, 

Cet. Kedua, 2002, halaman 50, yang dikutip sebagai berikut: 

"Dapat disimpulkan dari istilah "pelaku usaha” bahwa hanya 

dari jenis kegiatannyalah ditentukan apakah Subjek hukum 

tertentu ditentukan sebagai pelaku usaha; dan sebaliknya 

dapat ditentukan bahwa Subjek hukum dapat menjadi pelaku 

usaha sebagaimana dimaksud undang-undang ini melalui 

Suatu kegiatan tertentu, tetapi melalui kegiatan  yang lain 

tidak”; 

3.3.11.Dalam Perkara ini: 

3.3.11.1 Pemohon  sama sekali tidak mempunyai kewenangan 

apapun  untuk memutuskan segala sesuatunya 

berkenaan dengan  Divestasi VLCC atau untuk 

mengambil setiap keputusan  komersil; 

3.3.11.2 Pemohon  tidak bertindak sebagai penjual atau 

Pembeli. Dalam hal ini Pemohon  hanya bertindak 

sebagai Financial Advisor dari turut Termohon I; 

3.3.11.3 Apapun yang dilakukan oleh Pemohon  hanyalah 

untuk  melaksanakan instruksi yang diterima dari turut 

Termohon I dan untuk memberikan nasihat keuangan 

kepada turut Termohon I; 

3.3.12.Dalam hal kedudukan Pemohon  sebagaimana dijelaskan di 

atas, maka  kedudukan Pemohon  identik dengan kedudukan 

karyawan turut Termohon I yang tidak tepat dikatakan sebagai 

pelaku usaha. Seandainya Pemohon  dianggap melakukan 

sesuatu hal yang melebihi kapasitasnya selaku “karyawan” 

turut Termohon I, hal tersebut hanya relevan di dalam 

kaitannya dengan aspek hubungan kerja atau hubungan 

internal antara turut Termohon I dengan Pemohon, akan tetapi 

sama sekali tidak memiliki relevansi apapun dengan aspek 

hukum persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU  

No. 5/1999; 

3.3.13.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
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Pemohon  bukanlah pihak yang dapat dikategorikan sebagai 

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU 

No. 5/1999. Oleh karena itu pertimbangan hukum Termohon 

dalam Putusan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon  

adalah Pelaku Usaha adalah salah  

3.4.  PENERIMAAN REVISED BID BUKAN DAN KELIRU, SEHINGGA 

BATAL DEMI HUKUM ATAU HARUS DIBATALKAN. PERBUATAN 

YANG DAPAT  MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK 

MONOPOLI DAN ATAU  PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

BERUPA PRAKTEK DISKRIMINASI.  

3.4.1. Termohon menyimpulkan bahwa Pemohon  dan turut 

Termohon I telah melakukan perbuatan praktek diskriminasi 

berdasarkan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 berkenaan dengan 

penerimaan penawaran tertinggi dari turut Termohon II, atas 

dasar:  

3.4.1.1 Pemohon  secara bersama-sama dengan turut 

Termohon I menerima dan menyetujui penawaran 

turut Termohon II; 

3.4.1.2 Persetujuan penawaran turut Termohon II tidak sesuai 

dengan persyaratan Tender, sehingga bertentangan 

dengan  hukum; 

3.4.1.3 Persetujuan penawaran turut Termohon II diberikan 

tanpa memberikan kesempatan kepada Essar dan 

OSG untuk mengajukan penawaran tambahan 

sehingga mengurangi kesempatan turut Termohon I 

untuk mendapatkan harga  yang lebih tinggi; 

3.4.2. Di dalam Putusan Termohon, Termohon melakukan kesalahan-

kesalahan yang sangat fundamental sebagaimana diuraikan di 

bawah ini. Selain cacat dalam soal pembuktian, Termohon 

salah menerapkan hukum berkenaan dengan implementasi 

"praktek diskriminasi" sebagaimana dimaksud Pasal 19 (d) UU 

No. 5/1999; 

3.4.3. Sehubungan dengan Pasal 16 UU No. 5/1999 Termohon 

menyatakan bahwa SPA tidak menyebabkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan hal 

ini dapat disimpulkan bahwa proses Tender yang diakhiri 

dengan ditandatanganinya SPA tidak menyebabkan terjadinya 
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praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 

Alasan Pertama: 
Karena Pemohon  Bukan Pelaku Usaha Dalam Pasar Kapal Tanker, 

Pemohon  Tidak Mungkin Melakukan Pemusatan Kekuatan 

Ekonomi/Pasar  di Dalam Pasar Kapal Tanker Yang Menyebabkan 

Adanya Praktek  Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

3.4.4. Dalam perkara ini, Termohon telah salah/keliru menerapkan 

hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 19 (d) UU 

No. 5/1999 hanya dapat diterapkan dalam hal pelaku usaha 

(dalam hal ini Pemohon ) "menguasai pasar" (dalam hal ini 

pasar kapal tanker), yang dalam hal ini tidak terbukti sama 

sekali; 

3.4.5. Penerapan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 ini telah dijelaskan oleh 

ahli yang membidani kelahiran UU No. 5/1999, yaitu Knud 

Hansen dkk. Knud Hansen dkk dalam buku: Undang-Undang 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada 

halaman 296 yang menyatakan:  

"Melakukan praktek diskriminasi” artinya termasuk menolak 

sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak 

menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, dimana 

pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. 

Larangan tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang 

menguasai pasar (No. Alinea 4-6). Di lain pihak, Pasal 19 Huruf 

d hanya berlaku untuk pelaku usaha yang bersangkutan 

apabila kegiatan mereka secara langsung atau tidak langsung 

menguasai pasar bersangkutan dimana mereka memegang  

penguasaan pasar; 

3.4.6. Oleh karena itu, penguasaan pasar harus dibuktikan dengan 

fakta- fakta; 

3.4.6.1 Bahwa kegiatan tersebut merupakan bidang usaha 

dari pelaku usaha dan merupakan usaha utamanya; 

3.4.6.2 Analisa mengenai persentase penguasaan pasar dari 

pelaku usaha yang bersangkutan; 

3.4.7 Dalam kaitannya dengan kapal tanker (VLCC), industri kapal 

tanker bukan merupakan bidang usaha dari Pemohon  ataupun 

turut Termohon I, apalagi bukan merupakan pihak yang 

menguasai dasar kapal tanker di Indonesia ataupun di dunia, 
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sehingga pelanggaran Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tidak 

terbukti sama sekali, karena jelas bahwa Pemohon  tidak 

melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha kapal tanker 

atau usaha perminyakan, sehingga tidak mungkin melanggar 

ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999, dan karenanya  harus 

dibebaskan dari tuduhan itu; 

3.4.8 Terlebih lagi, penerimaan bid dari turut Termohon II tidak ada 

kaitannya antara pemusatan ekonomi yang mengakibatkan 

dikuasainya produksi dengan pemasaran VLCC, baik oleh 

Pemohon  ataupun turut Termohon I, karena jelas bidang 

usaha kapal tanker bukan bidang usaha Pemohon  dan turut 

Termohon I. Karena fakta hukum tersebut Pemohon  dan turut 

Termohon I tidak mungkin menguasai pasar kapal tanker. Lagi 

pula Termohon tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan 

bid dari turut Termohon II akan mengakibatkan penguasaan 

pasar kapal tanker atau pemusatan kekuatan yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 

kapal tanker dan atau mengakibatkan terjadinya  persaingan 

usaha tidak sehat; 

3.4.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Termohon 

yang  menyatakan bahwa penerimaan Revised Bid dapat 

mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat berupa praktek diskriminasi, tidak terbukti sama 

sekali, dan karenanya batal  demi hukum atau harus 

dibatalkan; 

Alasan Kedua:  
Turut Termohon I Selaku Penjual Memiliki Hak Sepenuhnya Untuk  

menentukan Pemenang Tender;  

3.4.10.Perlu ditegaskan bahwa kapasitas Pemohon  dalam Divestasi 

VLCC hanyalah sebagai Financial Advisor (penasehat 

keuangan). Engagement Letter (vide Bukti P-5) menegaskan 

bahwa peranan Pemohon  hanya terbatas dalam memberikan 

nasihat keuangan dan membantu pelaksanaan proses Tender 

sebagaimana diperintahkan  oleh turut Termohon I. 

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang  berlaku, Pemohon  

dalam kapasitasnya selaku Financial Advisor (Penasehat 

keuangan) tidak dapat dihukum karena nasehat yang telah 
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diberikannya. Pada kenyataannya setiap keputusan untuk 

menerima Revised Bid seluruhnya berada di tangan turut 

Termohon I dan bukan oleh Pemohon . Pemohon  tidak 

berwenang untuk memutuskan pemenang Tender. Keputusan 

untuk menentukan pemenang semata- mata hanya dapat 

dilakukan oleh turut Termohon I berdasarkan kebijakannya 

sendiri ; 

3.4.11.Kewenangan turut Termohon I tersebut telah ditegaskan turut  

Termohon I dalam Letter of Invitation yang telah disampaikan 

kepada para peserta Tender (vide Bukti P-6). Letter of 

Invitation berisikan Request for Bid yang merupakan Terms Of 

Reference (TOR) dari proses Tender. Berikut isi Letter of 

Invitation yang menegaskan hak  turut Termohon I tersebut 

sebagai berikut: “Pertamina expressly reserves the right, in its 

sole and absolute discretion, to evaluate the terms and 

condItions of any Binding Proposal, to accept or reject any 

such Binding Proposal without specifying reasons therefore 

and to alter to terminate this process at any time without any 

obligation or compensation or indemnification to the bidders 

and the winning bidder. Upon Pertamina`s acceptance of the 

Bidding Proposal the shott-listed bidder(s) and Pertamina shall 

negotiate in good faith and will use their best efforts to enter 

into SPA ( s) as soon as practicable” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:  

Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, dengan  

kewenangannya sendiri dan mutlak, untuk melakukan penilaian 

atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap 

Proposal yang Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima 

dan menolak setiap Proposal yang Mengikat (Binding 

Proposal) tersebut tanpa perlu menyebutkan alasannya, dan 

oleh karena itu berwenang untuk mengubah dan mengakhiri 

proses tender ini setiap saat tanpa  kewajiban atau ganti rugi 

atau indentifikasi kepada para peserta tender dan pemenang 

tender. Setelah Pertamina menerima Proposal Mengikat, para 

peserta tender yang terpilih (sholtlisted bidders) dan Pertamina 

akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dan akan  upaya 

terbaiknya untuk menandatangani SPA secepat mungkin; 
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3.4.12.Pada faktanya, terbukti dalam dokumen Tender telah 

ditentukan  bahwa turut Termohon I berhak untuk mengubah 

proses Tender setiap waktu dan melakukan negosiasi-

negosiasi dengan berbagai potensial peserta Tender lainnya. 

Hal ini dapat dibuktikan dari surat Pemohon  untuk dan atas 

nama turut Termohon I kepada tiga finalis peserta Tender pada 

tanggal 26 Mei 2004 (vide Bukti P-10) sebagaimana kutipan 

berikut: 

“Curthermore, Pertamina expressly reserves the right, in its 

sole and  absolute discretion, to evaluate the terms and 

conditions of any Binding Bid; to accept or reject any such 

Binding Bid without specifying reasons therefore and to alter or 

terminate this process any time, without any obligation or 

compensation or indemnIfication to the bictcters and winnIng 

bidder. " 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

“Lebih lanjut, Pertamina menyatakan mereservasikan haknya, 

berdasarkan kewenangannya sendiri dan mutlak untuk 

melakukan penilaian atas syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan dari setiap Proposal Mengikat (Binding Proposal), 

untuk menerima atau menolak setiap Proposal Mengikat 

tersebut tanpa perlu menjelaskan secara rinci mengenai 

alasan-alasannya dan untuk mengubah atau mengakhiri 

proses tender ini setiap saat, tanpa kewajiban atau ganti rugi 

atau indentifikasi kepada para peserta tender dan pemenang 

tender. Setelah Pertamina menerima Proposal Mengikat, para 

peserta tender yang terpilih (sholt listed bidders) dan Pertamina 

akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dan akan upaya 

terbaiknya untuk menandatangani SPA secepat mungkin”; 

3.4.13.Pada dasarnya, Revised Bid yang diajukan oleh turut 

Termohon II  hanyalah diterima secara fisik oleh Pemohon , 

yang kemudian sesuai kewajibannya selaku Financial Advisor, 

Pemohon  menyampaikannya kepada turut Termohon I. 

Tindakan Pemohon  telah sesuai dengan syarat dan ketentuan 

proses Tender sebagaimana yang disebutkan di atas. 

Pemohon  melaporkan kepada turut Termohon I situasi terakhir 

mengenai adanya penawaran tertinggi dari turut Termohon II, 



 Hal. 121 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

yang pada akhirnya atas keputusan dan kebijakannya turut 

Termohon I  memutuskan turut Termohon II sebagai 

pemenang; 

3.4.14.Fakta bahwa Revised Bid dari turut Termohon II tersebut 

ternyata kemudian diketahui merupakan penawaran harga 

tertinggi dari para peserta Tender selama masa waktu proses 

Tender berlangsung. Dengan demikian, tidak benar kesimpulan 

Termohon bahwa Pemohon  dan turut Termohon I secara 

bersama-sama menyetujui penawaran turut Termohon II; 

Alasan Ketiga: 
Tidak Ada Larangan Dalam Ketentuan Tender Bagi Pemohon  Untuk 

Menerima Revised Bid Dari Para Peserta Tender. 

3.4.15.Agar dapat disimpulkan penerimaan Revised Bid dari turut 

Termohon II dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat berupa diskriminasi Tender 

Divestasi VLCC, maka harus  dibuktikan dengan alat bukti 

yang sah bahwa Pemohon  dan turut Termohon I melarang 

Essar atau OSG untuk mengajukan penawaran lebih lanjut, 

sebelum pemenang diputuskan oleh turut Termohon I; 

3.4.16.Pemohon  sama sekali tidak mengetahui kenapa turut 

Termohon II mengajukan Revised Bid nya, dan juga Pemohon  

tidak pernah melarang atau menganjurkan para bidder lain 

untuk mengajukan penawaran lain, yang dalam hal ini tidak 

melanggar ketentuan Tender. Revised Bid yang diajukan turut 

Termohon II bukanlah atas permintaan Pemohon  dan tidak 

ada bukti bahwa Pemohon  meminta turut Termohon II untuk 

mengajukan Revised Bid nya. Seandainya pun, -quod non- 

Pemohon  atas turut Termohon I meminta Revised Bid dari 

turut Termohon II, hal ini sama sekali tidak melanggar  

ketentuan Tender; 

3.4.17.Bahwa semua bidder tidak pernah dilarang untuk mengajukan 

harga penawaran yang lebih tinggi sebelum Termohon I 

dinyatakan sebagai pemenang; 

3.4.18.Kenyataannya hanya turut Termohon II yang mengajukan 

harga penawaran yang lebih tinggi sebelum pemenang Tender 

diputuskan, dan karenanya turut Termohon II diputuskan 

sebagai pemenang; 
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Alasan Keempat: 
Fakta Membuktikan Bahwa Turut Termohon II Adalah Peserta Tender 

Yang Memberikan Penawaran Harga Tertinggi. 

3.4.19.Termohon berkesimpulan bahwa penerimaan Revised Bid turut 

Termohon II dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada 

OSG dan Essar untuk mengajukan bid tambahan, sehingga 

mengurangi kesempatan turut Termohon I untuk mendapatkan 

harga yang lebih  tinggi (butir 12. 6.4.2 halaman 118 Putusan 

Termohon); 

3.4.20.Kesimpulan Termohon tersebut tidak benar sama sekali, 

karena tujuan dilakukannya Tender adalah untuk mendapatkan 

harga tertinggi, dan penawaran turut Termohon II merupakan 

penawaran tertinggi yang diterima, sedangkan kenyataannya 

sejak awal OSG adalah peserta Tender yang memberikan bid 

dengan harga terendah diantara ketiga Shortlisted Bidder 

dalam tiap tahap proses Tender, sedangkan Essar telah gagaI 

dalam memenuhi salah satu persyaratan Tender dan ketentuan 

SPA, yaitu mengenai pembayaran down payment sebesar 20% 

pada saat penandatanganan SPA. Fakta ini dapat dibuktikan 

dari adanya email yang dikirimkan oleh B. Subbaro dari Essar 

kepada Pemohon  pada tanggal 7 Juni 2004 (vide Bukti P-13) 

dengan kutipan  berikut:  

“With regards to the 20% down payment of the bid price 

referred below, the best we can agree upon is payment of this 

20% within 10  banking days from the date of signing of the 

SPA”; 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

"Sehubungan dengan pembayaran dimuka sebesar 20% dari 

harga penawaran sebagaimana yang disebutkan di bawah, 

yang terbaik yang dapat kami setujui mengenai pemenuhan 

20% pembayaran dimuka ini, adalah di dalam waktu 10 hari 

kerja bank terhitung sejak tanggal  penandatanganan SPA”; 

Adanya ketidakpastian mengenai kesanggupan Essar untuk 

memenuhi pembayaran tersebut diperkuat lagi dengan adanya 

bukti-bukti lainnya sebagai berikut: 

a. Surat Essar kepada turut Termohon I pada tanggal 8 Juni 

2004 (vide Bukti P-14) yang dikutip sebagai berikut: 
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   “…...It will be practically impossible for Essar Shipping to 

lodge   the  20% down payment on the date of signing of 

SPA because of the following reasons: 

1. Essar Shipping is based out of India and all dollar funds 

are routed through a US bank. In order to make timely 

payments into the joint account, Essar Shipping would 

require a minimum  4 banking days to effect such a 

payment. 

 2. Opening of the joint account for lodging of the 20 % 

down  payment would take a minimum of 5 banking 

days; 

We wish to request that in light of the above contstraints a 

minimum of 10 banking days be provided for the lodging of 

the 20% down payment…….” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:  

“…....Adalah tidak mungkin secara praktis bagi Essar 

Shipping untuk menyerahkan 20% pembayaran dimuka 

pada tanggal ditandatanganinya SPA, berdasarkan alasan 

sebagai berikut:  

1. Essar Shipping berdomisili di India dan setiap dana 

dalam mata  uang Dolar harus dilakukan melalui sebuah 

bank Amerika Serikat. Untuk melaksanakan 

pembayaran yang tepat waktu kedalam rekening 

bersama, Essar Shipping memerlukan paling sedikit 4 

(empat) hari kerja bank; 

2. Pembukaan rekening bersama untuk kepentingan dari 

20% pembayaran dimuka memerlukan paling sedikit 5 

(lima) hari kerja bank. 

Kami meminta bahwa berdasarkan batasan-batasan di 

atas, paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja bank diperlukan 

untuk pembayaran 20% pembayaran dimuka; 

b. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2004, Essar menyerahkan 

SPA  yang telah diparaf yang menegaskan bahwa Essar 

dapat memenuhi ketentuan pembayaran. Pada saat itu, 

Essar tidak dapat menunjukkan bukti apapun mengenai 

skema pembiayaan terhadap  harga penawaran Tender 

yang diajukannya; 
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c. Atas permintaan turut Termohon I, Pemohon  menanyakan 

kepada State Bank of India apakah Essar telah memiliki 

skema pembiayaan atas Tender. Surat dari State Bank of 

India kepada Pemohon  tertanggal 10 Juni 2004 yang 

diterima setelah diambilnya keputusan oleh turut Termohon 

I, yang menyatakan bahwa State Bank of India hanya 

menyanggupi penjaminan Bid Bond dari Essar dalam waktu 

sekitar 2 minggu (vide Bukti P-14). Adapun kutipan surat 

State Bank of India adalah sebagai berikut:  

 “The bank may convey the decision about the sanction and 

dIsbursement of the said credit facility or otherwise in about 

2  weeks period…” 

 Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut:  

 “Bank baru dapat menyampaikan keputusan mengenai 

persetujuan dan pembayaran fasilitas kredit tersebut atau 

penolakannya dalam  waktu sekitar 2 minggu...." 

 Pada tanggal 10 Juni 2004, Pemohon  memberikan 

presentasi di depan  Direksi turut Termohon I, di mana 

dalam presentasi ini mempertimbangkan penawaran yang 

diajukan oleh Termohon II dan Essar dengan dasar bahwa 

Essar dapat memenuhi syarat-syarat pembayaran 

walaupun masih ada keraguan terhadap kemampuan Essar 

untuk melunasi seluruh harga pembelian. Atas dasar 

pembobotan tersebut penawaran dari turut Termohon II 

menempati urutan tertinggi. Akan tetapi sebagaimana 

disampaikan di atas, State Bank of India telah menegaskan 

bahwa Bank tersebut hanya dapat memberikan Bid Bond 

untuk kepentingan Essar dalam tenggang waktu  2 (dua) 

minggu; 

3.4.21.Dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara 

tegas  terbukti Essar tidak dapat memenuhi persyaratan 

ketentuan Tender, dan keadaan tersebut menyebabkan Essar 

tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat diputuskan sebagai 

pemenang Tender. Dengan demikian, kesimpulan Termohon 

yang menyatakan persetujuan atas penerimaan Revised Bid 

turut Termohon II melalui turut Termohon IV sebagai tindakan 
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diskriminasi tidak terbukti dan karenanya adalah batal demi 

Hukum atau harus dibatalkan; 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

disebutkan  dalam Letter of Invitation tanggal 10 Mei 2004 (vide 

Bukti P-6), turut Termohon I dapat saja menolak penawaran 

Essar yang tidak memenuhi persyaratan Tender tanpa 

melakukan penelitian lebih lanjut. Namun turut Termohon I 

telah menggunakan keleluasaannya dalam proses Tender 

untuk melihat bagaimana Essar dapat memperbaiki 

kekurangan dalam penawarannya sehingga turut Termohon I 

mendapatkan harga tertinggi, meskipun sesungguhnya 

penawaran Essar dapat saja ditolak. Penting untuk dicatat, 

bahwa turut Termohon I berhak untuk menjual VLCC kepada 

siapapun yang dianggap layak terlepas dari penawaran yang 

diminta atau diterimanya sesuai dengan jadual yang ditetapkan 

semula atau mengubah jadual tersebut; 

Alasan  Kelima:  
Putusan Termohon Tidak Didukung Fakta-Fakta  (Kesimpulan Yang 

Diambil Dalam Putusan Termohon Tidak Merujuk Kepada Bukti Dan 

Fakta Hukum Yang Seharusnya Diuraikan Pada Bagian Fakta Atau 

Pertimbangan Hukum)  

3.4.22.Termohon dalam pertimbangannya pada halaman 118 angka 

12.6.4.1 Putusan Termohon menyimpulkan bahwa penerimaan 

Revised Bid dari turut Termohon II tidak sesuai dengan 

ketentuan bid yang telah dikeluarkan oleh Pemohon  sehingga 

dilakukan secara melawan hukum dengan merujuk kepada 

fakta-fakta yang diuraikan dalam butir 1.3.27 sampai dengan 

1.3.28 Putusan Termohon; 

3.4.23.Bahwa ternyata Putusan Termohon pada butir 1.3.27 sampai 

dengan 1.3.28 tersebut hanyalah berisikan uraian tentang total 

skor dari masing-masing Sholtlisted Bidders, dan fakta 

mengenai pelaksanaan due dillegence pada tanggal 1 sampai 

dengan 4 Juni 2004 di Ulsan, Korea, maupun di Jakarta, bukan 

mengenai uraian tentang perbuatan melawan hukum oleh 

Pemohon  sehubungan dengan penerimaan harga tertinggi dari  

turut Termohon II; 

3.4.24.Berdasarkan fakta tersebut, Termohon telah membuat 
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kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan 

hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan melawan 

hukum telah terjadi sehubungan dengan telah diterimanya 

penawaran turut Termohon II oleh turut Termohon I; 

3.4.25.Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, kesimpulan 

Termohon yang menyatakan persetujuan atas penerimaan 

penawaran turut Termohon II oleh turut Termohon I yang 

dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi, tidak mempunyai 

dasar hukum sama sekali, karenanya batal demi hukum atau 

harus dibatalkan; 
3.5. PEMOHON  TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM MELANGGAR 

PASAL  22 UU NO. 5/1999  

3.5.1. Dalam Putusan Termohon, Termohon menyatakan bahwa 

Pemohon  melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Putusan 

Termohon tidak  mempunyai dasar hukum sama sekali; 

3.5.2. Pasal 22 UU No. 5/1999 menentukan:  

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” 

Alasan Pertama: 
Ruang Lingkup Pasal 22 UU No. 5/1999 Tidak Mencakup Divestasi  

VLCC 

3.5.3. Di dalam perkara a quo, Termohon telah melakukan kesalahan 

berat dalam menerapkan hukum, karena transaksi Divestasi 

VLCC berada di luar ruang lingkup UU No. 5/1999; 

3.5.4. Menurut UU No. 5/1999, Termohon hanya berwenang 

memeriksa jenis "tender pengadaan/pembelian”, bukan atas 

"tender penjualan”. Adapun jenis tender yang dapat dikenakan 

sanksi administratif oleh Termohon adalah jenis tender yang 

sesuai dengan definisi resmi "tender" sebagaimana diuraikan 

penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, dengan pertimbangan 

bahwa apabila undang-undang sendiri telah memberikan 

definisi resmi, maka setiap penerapan istilah tersebut harus 

terikat pada definisi resmi dan pembatasan yang terkandung  

didalamnya; 

3.5.5. Mengacu kepada penjelasan resmi Pasal 22 UU No. 5/1999, 

maka jelaslah bahwa transaksi Divestasi VLCC tidak dapat 
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digolongkan dalam ruang lingkup "Tender Pengadaan/ 

Pembelian”  sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5/1999 

berdasarkan kepada alasan-alasan sebagai  berikut: 

3.5.5.1. Ruang lingkup "Tender” dalam Penjelasan Pasal 22 

UU No. 5/1999 hanya terbatas pada tender untuk 

memborong pekerjaan, pengadaan barang atau 

penyediaan jasa (Tender Pembelian). Jadi pengertian 

tender disini adalah siapa yang dapat mengajukan 

harga penawaran terendah, maka ia akan jadi 

pemenangnya; 

3.5.5.2. Dalam persoalan Divestasi VLCC, yang terjadi adalah 

sebaliknya, yaitu siapa yang mengajukan penawaran 

tertinggi, maka ia akan menjadi pemenangnya (dalam 

perkara ini adalah turut Termohon II); 

3.5.6. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Divestasi VLCC tidak 

termasuk dalam ruang lingkup Pasal 22 UU No. 5/1999; 

3.5.7. Ruang lingkup tender sebagaimana ditentukan dalam UU No. 

5/1999 telah diperkuat oleh: (i) Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat dengan putusannya No. 001/KPPU/PDT.P/2002/ 

PN.JKT.BAR tanggal 26 Juli 2002 (Bukti P-22); dan (ii) 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusannya No. 

04/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. (vide Bukti P-21), dimana kedua 

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); 

3.5.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon telah salah 

menerapkan hukum, sehingga Putusan Termohon haruslah 

batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan dengan 

segala akibat hukumnya; 

Alasan Kedua: 
Pasal 22 UU No. 5/1999 Tidak Dapat Diterapkan Terhadap Pemohon. 

3.5.9. Seandainya Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

terhadap pembelian barang, -quod non-, maka "pelaku usaha” 

yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999 

adalah "pelaku usaha” yang menjadi peserta tender, 

sedangkan Pemohon  bukanlah Peserta tender, sehingga 

Pemohon  tidak mungkin dinyatakan melanggar Pasal 22 UU 

No. 5/1999; 

3.5.10.Seandainya Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan dalam 
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perkara  ini, -quod non-, ketentuan tersebut tidak dapat 

diterapkan secara bersamaan dengan Pasal 19 (d) UU No. 

5/1999, untuk pelanggaran yang sama. Pasal 19 (d) UU No. 

5/1999 dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi 

harga oleh penjual, sedangkan Pasal 22 UU No. 5/1999 

dimaksudkan untuk mencegah diskriminasi harga oleh peserta 

tender yang dilakukan melalui mekanisme tender. Sasaran dari  

masing-masing pasal tersebut berbeda. Sasaran Pasal 19 (d) 

UU No. 5/1999 adalah Penjual, sedangkan sasaran Pasal 22 

UU No. 5/1999 adalah para peserta tender yang mengajukan 

penawaran. Pemohon  tidak dapat dikenakan pada salah satu 

kategori (apalagi keduanya) pada saat bersamaan, karena 

Pemohon  bukanlah penjual dimaksud Pasal 19 (d) UU No. 

5/1999, dan juga bukan merupakan salah satu peserta tender 

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999; 

3.5.11.Seandainya Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan dalam 

perkara ini, -quod non-, Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak dapat 

diterapkan kepada Pemohon , karena Pasal 22 UU No. 5/1999 

hanya dapat diberlakukan terhadap situasi, dimana tindakan 

tertentu dipergunakan sebagai alat untuk berkoordinasi oleh 

para peserta tender untuk mengatur dan menentukan 

pemenang tender. "Pelaku usaha” yang dapat dikenakan 

sanksi haruslah: (i) "pelaku usaha" yang ikut serta dalam 

tender; dan (ii) para "pelaku usaha" yang berkoordinasi untuk 

menentukan pemenang tender tersebut. Tindakan yang tujuan 

utamanya untuk menerima penawaran tertinggi, tidak dapat 

dihukum berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999. Tujuan dari 

Tender sehubungan dengan Divestasi VLCC adalah untuk 

mendapatkan harga tertinggi yang ditawarkan oleh para 

bidders yang mengikuti Tender. Harga pasar yang mungkin 

saja dapat diperoleh dengan mempergunakan metode 

penjualan yang berbeda, menjadi tidak relevan; 

Alasan Ketiga: 
Pemohon  Bukan Pelaku Usaha Dalam Konteks Pasal 22 UU No.  

5/1999. 

3.5.12.Bahwa UU No. 5/1999 hanya memberikan definisi yang jelas 

mengenai "Pelaku Usaha", namun tidak memberikan definisi 
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yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan "pihak lain". 

Unsur "pelaku usaha" disini berarti satu atau lebih pelaku 

usaha yang menjadi peserta tender yang bersekongkol dengan 

"pihak lain" yang bukan peserta tender; 

3.5.13.Dalam Putusan Termohon, Termohon telah memposisikan 

"pelaku usaha" adalah satu atau lebih diantara turut Termohon 

I hingga turut Termohon IV, yang melakukan persekongkolan. 

Istilah "pelaku usaha" merujuk pada satu atau lebih pelaku 

usaha, yaitu bidders yang bersekongkol dengan satu atau lebih 

"pihak lain" yang bukan bidders. Pada Putusannya (Iihat 

halaman 119 butir 15.1.3) Termohon telah memposisikan 

Pemohon  sebagai peserta Tender dan "pihak lain" (Iihat 

Putusan halaman 120 butir 15.3.3), dengan akibat jika 

persekongkolan terjadi, -quod non-, maka Pemohon  akan 

menjadi pihak di dalam persekongkolan itu dengan dirinya 

sendiri, hal mana secara hukum, logika dan praktek tidak 

mungkin terjadi,  karena Pemohon  tidak mungkin 

bersekongkol dengan diri sendiri. Oleh karena itu, Putusan 

yang demikian saling bertolak belakang yang merupakan 

alasan yang kuat untuk membatalkannya sesuai dengan Surat 

Edaran MARI No. 03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, 

yang dikutip sebagai berikut:  

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, 

bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat 

dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama  lain,  

maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian 

dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan 

batalnya suatu putusan…”; 

3.5.14.Bahwa Pemohon  bukanlah bidder dalam Divestasi VLCC, 

sehingga  kapasitas Pemohon  adalah semata-mata "pihak 

lain”. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999, pihak yang dapat 

dikenakan sanksi oleh Termohon hanyalah "Pelaku Usaha” 

dan bukan "pihak lain” (Pemohon ). Dengan demikian 

Pemohon  tidak dapat dikenakan tindakan administratif oleh 

Termohon, sehingga dengan demikian setiap dan seluruh 

sanksi administratif berupa denda dan ganti rugi yang 

dibebankan kepada Pemohon  tidak mempunyai dasar hukum  
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sama sekali, karenanya batal demi hukum atau harus 

dibatalkan; 

Alasan Keempat :  
Pemohon  Tidak Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur 

Dan Atau Menentukan Pemenang Tender, Sehingga Tidak Dapat 

Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

3.5.15.Termohon telah keliru membuat definisi tentang "bersekongkol” 

(Iihat halaman 119 butir 15.2.2 Putusan Termohon), yang 

berbeda dengan definisi resmi yang dibuat oleh undang-

undang, yaitu dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 5/1999; 

3.5.16.Bahwa apabila undang-undang sendiri memberikan definisi 

atas suatu istilah hukum yang dipakai didalam undang-undang 

itu, maka definisi itu harus secara konsisten dipergunakan. 

Istilah persekongkolan hanya dipakai di dalam Pasal 22 UU 

No. 5/1999, karenanya harus didefinisikan sesuai dengan 

definisi resmi sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 8 UU No. 

5/1999. Termohon secara melawan hukum menghindari 

pengertian sebagaimana diberikan Pasal 1 butir 8 UU No. 

5/1999, dengan memberikan definisinya sendiri tanpa 

memberikan alasan hukum (Iihat Putusan  Termohon butir 

15.2.2 Halaman 119). Akibatnya Termohon gagal membuktikan 

adanya persekongkolan. Oleh karenanya setiap tuduhan yang 

menuduh adanya persekongkolan harus ditolak dan Putusan 

Termohon yang menyatakan adanya persekongkolan adalah 

batal demi hukum atau harus dibatalkan; 

3.5.17.Menurut Termohon, Pemohon  bekerja sama dengan turut 

Termohon I, turut Termohon II, dan turut Termohon IV telah 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 

5/1999, karena mereka telah melakukan persekongkolan, yang 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu 

tindakan penyesuaian bersama atau membandingkan 

dokumen Tender dan/atau menciptakan persaingan semu atau 

memfasilitasi kemenangan kepada turut  Termohon II 

sehubungan dengan Divestasi VLCC. Namun demikian 

Termohon telah gagal membuktikan berdasarkan bukti-bukti 

yang dapat diterima, bahwa Pemohon  terlibat di dalam 

pengaturan untuk menjamin bahwa turut Termohon II adalah 
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pemenang dari Tender Divestasi VLCC atau tindakan tersebut 

telah mengakibatkan adanya  persaingan usaha tidak sehat; 

3.5.18.Di dalam Putusan Termohon, Termohon menyimpulkan 

adanya persekongkolan berdasarkan fakta-fakta sebagai 

berikut: 

3.5.18.1. Direksi turut Termohon I memiliki keraguan untuk 

memutuskan turut Termohon II sebagai pemenang 

mengingat selisih harga penawaran yang cukup 

signifikan.  (butir 15.2.4 halaman 120); 

3.5.18.2. Turut Termohon IV melaporkan melalui e-mail 

kepada turut Termohon II bahwa turut Termohon IV 

masih melakukan negosiasi harga dengan Pemohon  

(butir 15.2.5 halaman 120); 

3.5.18.3. Revised Bid yang diajukan oleh turut Termohon II 

melalui turut Termohon IV lebih tinggi US$ 500.000,- 

dengan penawaran Essar (butir 15.2.6 halaman 

120); 

3.5.18.4. Pemohon  membiarkan penyerahan bid ketiga 

dilakukan diluar batas waktu yang telah ditentukan 

(butir 15.2.7 halaman 120); 

3.5.18.5. Pemohon  membuka sendiri bid ketiga di Jakarta, 

dan bukan di Singapura, dan tidak dihadapan Notaris 

sehingga tidak sesuai dengan ketentuan bid yang 

berlaku (butir 15.2.8 halaman .120); 

3.5.18.6. Turut Termohon I membiarkan penyerahan bid ketiga 

dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun 

turut Termohon I mengetahui bahwa tindakan 

tersebut tidak sesuai dengan prosedur (butir 15.2.9 

halaman 120);  

3.5.18.7. Bid ketiga dari turut Termohon II tersebut membuka  

peluang bagi Direksi turut Termohon I untuk 

memutuskan turut Termohon II sebagai pemenang 

(butir 15.2.10  halaman 120);  

3.5.18.8. Pemohon  telah memfasilitasi dan turut Termohon I 

telah menyetujui suatu tindakan meskipun 

mengetahui atau  sepatutnya mengetahui bahwa 

tindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk 
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mengatur atau memenangkan peserta Tender 

tertentu (butir 15.2.11 halaman 120); 

3.5.19.Mengenai Direksi turut Termohon I memiliki keraguan untuk  

memutuskan turut Termohon II sebagai pemenang mengingat 

selisih harga penawaran yang cukup signifikan:  

3.5.19.1. Bahwa Termohon telah mengesampingkan suatu 

fakta bahwa bid dari Essar tertanggal 7 Juni 2004, 

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

turut Termohon I. Karenanya turut Termohon I 

sebenarnya berhak untuk  menolak bid yang 

diajukan Essar dan tidak lagi melakukan  negosiasi 

dengan Essar; 

3.5.19.2. Pertanggal 7 Juni 2004 pada kenyataannya 

penawaran yang disampaikan oleh Essar di dalam 

nominalnya adalah yang tertinggi, walaupun turut 

Termohon II memiliki skor tertinggi, namun karena 

Essar berdasarkan negosiasi dengan turut Termohon 

I tidak mampu memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh turut Termohon I khususnya 

kewajiban melakukan pembayaran 20% down 

payment, maka pilihan berikutnya bagi turut 

Termohon I untuk menentukan pemenang Tender 

adalah melihat penawaran yang diajukan oleh turut 

Termohon II. Pada kenyataannya, terdapat keraguan 

dari turut Termohon I untuk menentukan turut 

Termohon II sebagai pemenang mengingat tingginya  

penawaran yang diajukan Essar; 

3.5.19.3. Bahwa kemudian turut Termohon II memasukkan 

Revised Bid yang disampaikan melalui turut 

Termohon IV dan Pemohon  yang bertindak atas 

nama turut Termohon I, dimana harga yang 

disampaikan melebihi harga yang diajukan oleh 

Essar. Pemohon  tidak pernah meminta turut 

Termohon II untuk memasukan Revised Bid ataupun  

mengadakan negosiasi dengan turut Termohon II; 

3.5.19.4. Berdasarkan hal tersebut, pada kenyataannya turut 

Termohon II mampu memenuhi persyaratan yang 
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diminta oleh turut Termohon I menunjukkan bahwa 

tidak ada suatu persekongkolan antara Pemohon, 

turut Termohon I, turut Termohon II, turut Termohon 

IV agar turut Termohon II ditetapkan sebagai 

pemenang. Apabila turut Termohon I melaksanakan 

penawaran pertanggal 7 Juni 2004 turut Termohon II 

akan memenangkan Tender dengan harga yang 

lebih rendah US$ 179.000.000,- (seratus tujuh puluh 

sembilan juta dolar Amerika Serikat) ; 

3.5.20.Mengenai dugaan turut Termohon II dan turut Termohon IV 

masih  melakukan negosiasi harga dengan Pemohon ; 

3.5.20.1. Bahwa tidak benar selama proses Divestasi VLCC, 

Pemohon   melakukan negosiasi dengan turut 

Termohon IV atau turut Termohon II mengenai harga 

sebagaimana terdapat di dalam butir 15.2.5 Putusan, 

dan karenanya Pemohon  menolak dan  membantah 

dalil Pemohon  di dalam butir ini; 

3.5.20.2. Termohon berkesimpulan adanya persekongkolan 

dengan merujuk pada fakta-fakta dalam butir 1.3.4 

tentang Hukum Putusan. Akan tetapi, butir 1.3.4 

tentang Hukum Putusan  sama sekali tidak 

membahas mengenai e-mail dari turut  Termohon IV 

kepada turut Termohon II. Termohon  berkesimpulan 

berdasarkan fakta-fakta yang keliru, dan oleh 

karenanya Putusan Termohon tidak dapat 

dibenarkan; 

3.5.20.3. Oleh karena itu tidak terpenuhi unsur di dalam butir 

15.2.5 Putusan Termohon, dan karenanya tidak 

terdapat adanya negosiasi harga; 

3.5.21.Mengenai Revised Bid yang diajukan oleh turut Termohon II 

melalui turut Termohon IV mempunyai selisih US$ 500.000,- 

dengan penawaran  Essar; 

Bahwa tidak ada bukti apapun yang terdapat di dalam Putusan 

Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon  menyampaikan 

informasi kepada turut Termohon II mengenai bid yang 

diajukan oleh Essar, dan penawaran harga yang diajukan oleh 

turut Termohon II adalah merupakan keputusan dari turut 
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Termohon II sendiri. Seandainyapun turut Termohon I meminta 

turut Termohon II untuk mengajukan Revised Bid; maka hal 

tersebut merupakan hak sepenuhnya dari turut Termohon I 

berdasarkan ketentuan Tender dan hal itu tidak melanggar 

ketentuan yang ada; 

3.5.22.Mengenai tindakan Pemohon  membiarkan penyerahan bid 

ketiga dilakukan diluar batas waktu yang telah ditentukan. 

Bahwa kesimpulan Termohon tersebut sangat absurd dan 

mengada-ada. Oleh karena itu Pemohon  dengan ini menolak 

dengan tegas Putusan Termohon dalam butir 15.2 Putusannya 

dengan alasan-alasan  sebagai berikut: 

3.5.22.1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 (vide Bukti P-10), 

Pemohon  telah mengirimkan surat kepada 

Shortlisted Bidders memberitahukan kepada mereka 

maksud dari turut Termohon I untuk menyerahkan 

rancangan SPA kepada setiap Shortlisted Bidders, 

dan bahwa jangka waktu perundingan sehubungan 

dengan SPA akan berakhir pada tanggal 9 Juni 

2004. Surat tersebut menyatakan secara jelas  

sebagai berikut: "Notwithstanding the indicative 

deadline for negotiation of  the SPA, and for the 

avoidance of doubt, the negotiation of the SPA will 

end for alI shortlisted bidders once Pertamina has 

agreed to accept a Bidding Bid from a shortlisted 

bidders”; 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai 

berikut: "Dengan mengindahkan batas waktu indikatif 

bagi  perundingan SPA dan untuk menghindari 

keragu-raguan, perundingan tentang SPA akan 

berakhir bagi shortlisted bidders seketika setelah 

Pertamina telah menyetujui menerima Binding Bid 

dari suatu shortlisted bidder” 

3.5.22.2. Selanjutnya, turut Termohon I mencadangkan 

haknya untuk mengadakan pembicaraan dan 

perundingan dengan beberapa calon potensial 

secara bersamaan pada setiap tahap untuk 

menandatangani suatu SPA yang mengikat. Faktor 
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kunci yang harus diperhatikan sehubungan dengan 

hal di atas adalah. satu-satunva batas waktu dalam 

proses tersebut adalah ketika Turut Termohon I 

menyetujui untuk menerima suatu binding bid dari 

Shortlisted Bidders. Dengan kata lain, sampai turut 

Termohon I dan seorang bidder menandatangani 

SPA, proses Tender masih tetap terbuka dan 

karenanya memungkinkan setiap bidder untuk 

memasukkan penawaran baru; 

3.5.22.3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2004 (vide Bukti P-11), 

Pemohon  mengirimkan surat kepada Shortlisted 

Bidders yang menyatakan bahwa apabila setiap 

Shortlisted Bidder bermaksud untuk mengajukan 

penawaran lanjutan, maka mereka dapat 

melakukannya sebelum pukul 1.00 siang pada 

tanggal 7 Juni 2004. Para Shortlisted Bidders juga 

telah diberitahu bahwa Pemohon  (yang bertindak 

untuk dan atas nama serta kepentingan turut 

Termohon I) mengharapkan akan menandatangani 

SPA pada pukul 1.00 siang pada tanggal 9 Juni 

2004, akan tetapi tidak ada komitmen mengikat pada 

turut Termohon I untuk melakukan hal tersebut. 

Satu-satunya batas waktu yang berlaku adalah pada 

saat ketika ditandatanganinya SPA yang telah 

disepakati bersama, dan walaupun Pemohon  telah 

mengungkapkan harapannya bahwa hal ini dapat 

dipenuhi pada tanggal 9 Juni 2004 pukul 1.00 siang, 

namun tidak ada komitmen bahwa hal ini merupakan 

batas waktu yang pasti; 

3.5.23.Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa turut Termohon I 

mempunyai kontrol dan berwenang sepanjang proses Tender, 

untuk menyatakan Tender telah berakhir. Kenyataan ini sesuai 

dengan keadaan sebagaimana dinyatakan di dalam Invitation 

Letter dari turut Termohon I, khususnya sebagaimana 

dinyatakan dalam halaman 88 butir 3.3.3 Putusan Termohon, 

dan ditegaskan kembali oleh turut Termohon I dalam suratnya 

tertanggal 26 Mei 2004 (vide Bukti P-10) kepada para bidder, 
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sebagai berikut: 

“Pertamina and Goldman Sachs reserve the right to conduct 

discussions and negotiations with several potential candidates 

simultaneously at any stage of the process and at any stage of 

the process to enter into a definitive Binding SPA. Pertamina 

and Goldman Sachs reserve the right to modify any of the rules 

or procedures relating to such process or negotiations with any 

patty ot to terminate the process or reject any Binding Offer at 

any time prior to the entry into the Binding SPA without prior 

notice to any candidates and without assigning any reason 

therefore. Furthermore, Pertamina expressly reserves the right, 

in its sole and absolute discretion, to evaluate the terms and 

conditions of any Binding Bid, to accept or reject any such 

Binding Bid without specifying reasons therefore and to alter or 

terminate this process any time, without any obligation or 

compensation or indemnification to the bidders and winning 

bidder.” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

"Pertamina dan Goldman Sachs mencadangkan haknya untuk  

melakukan diskusi-diskusi dan negosiasi-negosiasi dengan 

beberapa potensial kandidat pada waktu yang bersamaan 

dalam setiap tahapan dari proses untuk penyusunan SPA Yang 

Mengikat. Pertamina dan Goldman Sachs mencadangkan 

haknya untuk memperbaiki setiap ketentuan atau prosedur 

yang berhubungan dengan proses atau negosiasi-negosiasi 

dengan pihak-pihak atau untuk mengakhiri proses atau 

menolak setiap penawaran setiap saat sebelum 

penandatanganan SPA Yang Mengikat tanpa ada 

pemberitahuan sebelumnya kepada setiap potensial kandidat 

dan tanpa memberitahukan alasan-alasannya. Pertamina 

menyatakan mereservasikan haknya, berdasarkan 

kewenangannya sendiri dan mutlak untuk melakukan penilaian 

atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap 

Proposal Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima atau 

menolak setiap Proposal Mengikat tersebut tanpa perlu 

menjelaskan secara rinci mengenai alasan-alasannya dan 

untuk mengubah atau mengakhiri proses tender ini setiap saat, 
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tanpa kewajiban atau ganti rugi atau identifikasi kepada para 

peserta tender dan pemenang tender. Setelah Pertamina 

menerima Proposal Mengikat, para peserta tender yang terpilih 

(short listed) dan Pertamina akan melakukan negosiasi dengan 

itikad baik dan akan upaya terbaiknya untuk menandatangani  

SPA secepat mungkin." 

dan Surat Pemohon  tertanggal 2 Juni 2004 kepada para 

shortlisted bidder sebagai berikut: 

“Pertamina expressly reserves the right, in its sole and absolute 

discretion, to evaluate the terms and condition of any Binding 

Proposal to accept or reject any such Binding Proposal without 

specifying reasons therefore and to alter or terminate this 

process at any time, without any obligation or compensation or 

indemnification to the bidders and winning bidder. Upon 

Pertamina'so acceptence the Binding Proposal, the short listed 

bidder(s) and Pertamina shall negotiate in good faith and will 

use the best effort to enter into the SPA (s) as soon as 

practicable.” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

“Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, berdasarkan 

kebijakannya sendiri yang mutlak, untuk melakukan penilaian 

atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap 

Proposal Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima atau 

menolak setiap Proposal Mengikat tersebut tanpa perlu 

menjelaskan secara rinci mengenai alasan-alasannya dan 

untuk mengubah atau mengakhiri proses tender  ini setiap 

saat, tanpa kewajiban atau ganti rugi atau identifikasi kepada 

para peserta tender. Setelah Pertamina menerima Proposal 

Mengikat, para peserta tender yang terpilih  (short listed) dan 

Pertamina akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dan 

akan menggunakan upaya terbaiknya untuk menandatangani 

SPA secepat mungkin; 

3.5.24.Di dalam proses Divestasi VLCC, Pemohon  I berperan 

hanyalah sebagai penasihat keuangan dari turut Termohon I, 

yang sama sekali  tidak mempunyai wewenang untuk 

menerima atau menolak setiap pengajuan Revised Bid yang 

disampaikan oleh para peserta tender termasuk turut 
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Termohon II; 

3.5.25.Adalah kewajiban dari Pemohon  selaku penasihat keuangan 

untuk melaporkan pengajuan Revised Bid dari turut Termohon 

II kepada turut Termohon I, karena hal tersebut adalah 

merupakan ruang lingkup dari tugas Pemohon  sebagai  

penasihat keuangan yang disewa oleh turut Termohon I. Hal 

mana  sebenarnya telah Pemohon  jelaskan di dalam halaman 

85 butir 3.2.10 dan halaman 86 sampai dengan butir 3.2.13 

dari Putusan Termohon, namun penjelasan Pemohon  ini tidak 

dipertimbangkan sama sekali oleh Termohon dalam 

putusannya ; 

3.5.26.Mengenai tindakan turut Termohon II membuka sendiri bid dan 

dilakukan tidak dihadapan notaris dan tidak dilakukan di 

Singapura;  

3.5.26.1. Berdasarkan Request for Bid, tidak ada ketentuan 

yang mengharuskan pembukaan setiap surat, 

termasuk penawaran harus dilakukan di Singapura 

ataupun dihadiri oleh Notaris, sebagaimana 

dimaksud oleh Termohon di dalam Putusan  

Termohon, butir 15.2.8, halaman 120 Putusan; 

3.5.26.2. Bahwa menurut Termohon, fungsi Notaris adalah  

untuk melakukan evaluasi evaluasi awal atas 

kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen 

penawaran yang dikirim oleh potential bidder 

sebagaimana disebutkan di dalam butir 1.3.18 

halaman 65 Putusan Termohon. Hal ini sangatlah 

aneh, karena turut Termohon I dan Pemohon  tidak 

mewajibkan kehadiran Notaris di dalam pembukaan 

bid ataupun menjelaskan fungsi dari Notaris kepada 

para peserta tender dalam hal pembukaan dokumen 

penawaran; 

3.5.26.3. Adalah kewajiban dari Pemohon  untuk segera 

menyampaikan setiap dokumen tambahan yang 

disampaikan oleh para peserta tender kepada turut 

Termohon I termasuk juga menjelaskan isi dari 

dokumen-dokumen yang disampaikan oleh peserta 

tender kepada turut Termohon I, oleh karena itu 
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tindakan membuka bid oleh Pemohon  dapat di 

benarkan, dan tidak membuktikan adanya 

persekongkolan; 

3.5.27.Mengenai tindakan turut Termohon I yang membiarkan 

penyerahan bid ketiga dan tidak mengambil tindakan apapun, 

walaupun turut  Termohon I mengetahui bahwa tindakan 

tersebut tidak sesuai  dengan prosedur; 

3.5.27.1. Bahwa Pemohon  hanya berperan sebagai finansial 

advisor atau penasihat keuangan dari turut 

Termohon I, dan bahwa hanya turut Termohon I 

yang mempunyai wewenang untuk menerima 

ataupun menolak penyerahan bid. Tidak ada 

pelanggaran prosedur yang telah dilakukan oleh turut 

Termohon I karena turut Termohon I mempunyai hak 

dari waktu kewaktu untuk menolak ataupun 

menerima suatu revisi penawaran dari setiap peserta 

Tender, termasuk juga mengubah proses tender ini 

setiap saat, sebelum pemenang diputuskan 

sebagaimana tercantum di dalam surat Pemohon  

tertanggal 10 Mei 2004 yang dilanjutkan dengan 

surat tertanggal 2 Juni 2004 (vide  Bukti P-11) 

sebagai berikut:  

"Pertamina exoressly reserves the right, in its sole 

and absolute discretion, to evaluate the terms and 

conditions of , any revIsed Binding Prooosals, to 

acceot or reject anv revised Binding Proposal without 

soecifving reasons  therefore and to alter or 

terminate this orocess at any time, without any 

obligation or compensation or indemnification to the 

bidders and winning bidder". Terjemahan di dalam 

Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Pertamina 

secara tegas mencadangkan haknya, berdasarkan 

kebijakannya sendiri dan mutlak, untuk melakukan 

penilaian atas syarat-syarat dan ketentuan- 

ketentuan dari setiap Proposal Mengikat (Binding 

Proposal), untuk menerima atau menolak setiap 

Proposal Mengikat tersebut tanpa perlu menjelaskan 
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secara rinci mengenai alasan-alasannya dan untuk 

mengubah atau mengakhiri proses tender ini setiap 

saat tanpa suatu kewajiban atau pemberian ganti 

rugi atau pembebasan kepada para peserta tender 

dan pemenang tender”; 

3.5.27.2. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Turut 

Termohon I  mempunyai kewenangan sepenuhnya 

berdasarkan kebijakannya sendiri yang mutlak untuk 

mengubah ketentuan di dalam Request for Bid yang 

merupakan ketentuan/prosedur pengajuan bid dari 

waktu ke waktu sampai dengan ditunjuknya 

pemenang Tender. Karenanya dan berdasarkan 

fakta di atas, pengajuan Revised Bid oleh turut 

Termohon II, dan penerimaan Revised Bid oleh turut 

Termohon I bukan merupakan pelanggaran atas 

setiap ketentuan prosedur Tender. Dengan demikian, 

dalil Termohon di dalam butir 15.2.10 Putusan 

Termohon tidak mempunyai dasar hukum sama 

sekali; 

3.5.28.Mengenai pengajuan Revised Bid membuka peluang bagi 

Direksi  turut Termohon I untuk memutuskan turut Termohon II 

sebagai  pemenang Tender; 

3.5.28.1. Bahwa tidak ada larangan bagi para peserta Tender 

untuk  memasukan Revised Bid kepada turut 

Termohon I melalui Pemohon  pada tanggal 9 Juni 

2004. Keterangan tersebut memastikan bahwa 

setiap peserta Tender memiliki hak yang sama untuk 

dan dapat mengajukan Revised Bid sampai dengan 

ditentukannya pemenang pada tanggal 10 Juni 2004 

oleh turut Termohon I. Pada kenyataannya hanya 

turut Termohon II yang menggunakan kesempatan 

untuk memasukkan Revised Bid, dan hal tersebut 

sah menurut hukum, karena proses Tender belum 

ditutup, dan mengingat  belum ada pengumuman 

pemenang Tender; 

3.5.28.2. Pemohon  tidak pernah meminta kepada turut 

Termohon II untuk memasukkan revised bid. Dengan 
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mempertimbangkan fakta bahwa belum ada 

pemenang Tender yang diputuskan dan diumumkan 

dan proses Tender masih terbuka bagi  setiap 

peserta Tender untuk memasukkan revisi atas 

penawarannya apabila dikehendaki, akan tetapi tidak 

ada kewajiban bagi Pemohon  untuk menawarkan 

kepada para peserta Tender untuk mengajukan 

Revised Bid; 

3.5.29.Mengenai tindakan Pemohon  yang memfasilitasi dan turut 

Termohon I menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui 

atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut 

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan 

peserta tender tertentu; 

3.5.29.1. Bahwa tidak benar Pemohon  melakukan tindakan 

memfasilitasi agar turut Termohon II menjadi 

pemenang Tender, karena tidak ada ketentuan 

dalam Request for Bid yang mewajibkan Pemohon  

untuk menghubungi Essar dan OSG agar 

mengajukan bid ataupun Revised Bid karena adanya 

pengajuan Revised Bid dari turut Termohon II. 

Sehubungan dengan tujuan dari turut Termohon I 

yaitu untuk mendapatkan harga yang tertinggi untuk 

Divestasi VLCC, dan adanya fakta, bahwa hanya 

turut Termohon II yang memasukkan Revised Bid 

kepada Pemohon , maka Pemohon  selaku Financial 

Advisor dari turut Termohon I tidak berwenang untuk 

menerima atau menolak apalagi untuk memutuskan 

bahwa turut Termohon II sebagai  pemenang 

Tender; 

3.5.29.2. Pertama, Pemohon  tidak melakukan negosiasi 

harga dengan turut Termohon IV atau siapapun. 

Kedua, berdasarkan uraian Termohon di dalam 

Putusan Termohon butir 15.2.5, halaman 120, 

Termohon menyimpulkan bahwa telah terjadi 

negosiasi harga yang dilakukan oleh Pemohon  dan 

turut Termohon IV sebagai broker dari Turut 

Termohon II dengan  merujuk pada butir 1.3.4 
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halaman 63 Putusan Termohon (Termohon 

melakukan kesalahan rujukan, karena rujukan yang 

benar adalah butir 1.3.44 pada halaman 68 dan 69 

Putusan Termohon, bukan butir 1.3.4). Setelah 

Pemohon  memeriksa butir 1.3.4 Putusan Termohon, 

Pemohon  tidak menemukan fakta hukum yang 

mendukung terjadinya negosiasi harga. Karenanya 

sudah sangat jelas bahwa Termohon telah gagal 

membuktikan adanya persekongkolan untuk 

mengatur harga dan/atau menentukan pemenang  

Tender; 

3.5.29.3. Seandainya benar Pemohon , turut Termohon I, turut 

Termohon II dan turut Termohon IV telah melakukan 

persekongkolan, -quod non-, yang merugikan 

peserta Tender lainnya, faktanya tidak ada keberatan 

ataupun gugatan hukum yang dilakukan, baik 

kepada Pemohon , turut Termohon I, turut Termohon 

II atau turut Termohon IV; 

3.5.29.4. Dengan tidak terbuktinya persekongkolan 

sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terbukti 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat berdasarkan 

alasan-alasan hukum sebagai berikut:  

Alasan Pertama:  

Kata "dapat' dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 harus 

berdasarkan bukti yang konkrit yang mengakibatkan 

adanya persaingan usaha tidak sehat, yang dalam 

perkara ini pada  faktanya tidak terbukti sama sekali; 

Alasan Kedua:  

Tidak benar uraian Termohon di dalam butir 15.6.2 

Halaman 121 Putusan Termohon yang mengatakan 

bahwa penerimaan Revised Bid tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh turut 

Termohon I dan Pemohon. Bahwa pada 

kenyataannya, turut Termohon I  berhak dari waktu 

ke waktu mengubah ketentuan-ketentuan yang 

berlaku sehubungan dengan pengajuan bid 

sebagaimana tercantum di dalam Request for Bid, 
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dan Pemohon  hanya bertugas sebagai penasihat 

keuangan sehubungan dengan Divestasi VLCC 

sebagaimana telah dijelaskan di dalam Request for 

Bid; 

Alasan Ketiga: 

Tidak benar uraian Termohon di dalam butir 15.6.3 

Halaman 121 Putusan Termohon yang mengatakan 

bahwa tindakan yang telah dilakukan turut Termohon 

I, Pemohon , turut Termohon II dan turut Termohon 

IV telah menghambat  secara melawan hukum 

peserta tender lain sebagai  pemenang Tender 

VLCC dengan alasan sebagai berikut: 

 Bahwa sesuai dengan ketentuan Request for Bid, 

maka Tender VLCC ditutup dengan ditanda-

tanganinya SPA  oleh Turut Termohon I dengan 

pemenang Tender; 

 Bahwa turut Termohon I berhak dari waktu 

kewaktu  mengubah ketentuan Bidding Proposal 

dengan maksud untuk memperoleh pembeli yang 

sanggup membeli VLCC dengan harga terbaik 

dan paling aman; 

 Bahwa pada kenyataannya hanya turut 

Termohon II melalui turut Termohon IV yang 

mengajukan Revised Bid pada tanggal 9 Juni 

2004 kepada turut Termohon I melalui Pemohon , 

tidak dapat dinyatakan atau diartikan bahwa turut 

Termohon I dan Pemohon  telah melakukan 

tindakan menghambat secara melawan hukum 

peserta  Tender yang lain; 

 Bahwa Pasal 19 (d) dan Pasal 22 UU No.5/1999 

berhubungan dengan "harga", Termohon telah 

menyatakan bahwa Pemohon  melanggar Pasal 

19 (d) UU No. 5/1999 sehubungan dengan 

tindakan Pemohon  dan turut Termohon I yang 

menerima Revised Bid dari turut Termohon II, 

dan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 

sehubungan dengan tindakan memfasilitasi. 
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Apabila Termohon ditetapkan melanggar Pasal 

19 (d) maka pelanggaran Pasal 22 tidak dapat 

terjadi bersamaan dengan pelanggaran Pasal 19 

(d). Sasaran dari Pasal 19 (d) adalah Penjual 

sedangkan sasaran dari Pasal 22 adalah para 

peserta tender. Pemohon  tidak termasuk di 

dalam kedua salah satu sasaran tersebut (apalagi 

keduanya) karena Pemohon  bukanlah pelaku 

usaha; 

3.5.30.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pelanggaran atas unsur-

unsur  Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terbukti dan karenanya 

Pemohon  tidak melanggar pasal 22 UU No. 5/1999, dan 

karenanya tuduhan Termohon adalah batal demi hukum atau 

harus dibatalkan; 

3.6.    TIDAK ADA KERUGIAN TURUT TERMOHON I YANG DITIMBULKAN  

AKIBAT DIVESTASI VLCC, SEHINGGA PENGGANTIAN GANTI 

RUGI DAN PENGENAAN DENDA TIDAK DAPAT DIBENARKAN.  

3.6.1. Pada halaman 124 Putusan Termohon, Termohon menghitung 

kerugian Negara berkisar US$ 20.000.000,- (dua puluh juta 

Dolar Amerika Serikat) sampai dengan US$ 56.000.000,- (lima 

puluh enam juta Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan  

Rp 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar rupiah) 

sampai dengan Rp 504.000.000.000,- (lima ratus empat milyar 

rupiah). Kemudian pada butir 13 amar putusan Termohon, 

Termohon menghukum Pemohon  untuk membayar ganti rugi 

sebesar  Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). 

3.6.2. Pemohon  sangat keberatan dan menolak putusan tersebut 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 

Alasan Pertama: 

3.6.2.1. Besarnya kerugian Negara harus dilakukan melalui 

audit khusus (special audit) oleh auditor independent, 

baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) ataupun akuntan publik. Lagi pula, 

besarnya kerugian Negara berada di luar ruang 

lingkup UU No. 5/1999, dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-
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Undang Pemberantasan Korupsi. Tidak ada 

kewenangan yang diberikan oleh  undang-undang 

kepada Termohon untuk menghitung sepihak kerugian 

Negara; 

3.6.2.2. Disamping itu, cara penghitungan kerugian tidak jelas  

dan tidak berdasarkan hukum, karena menurut prinsip 

yang  umum berlaku, kerugian tidak dapat dihitung 

berdasarkan “potensi” atau selisih antara harga yang 

telah dibayar dengan harga yang diharapkan 

(opportunity loss), akan tetapi harus berdasarkan 

kerugian yang nyata dan konkrit terjadi dan dibuktikan 

menurut hukum berdasarkan bukti-bukti hukum pula; 

Alasan Kedua : 

3.6.2.3. Dasar  Termohon untuk menghitung “potensi” kerugian 

Negara adalah berdasarkan pendapat, yang menurut 

oleh Termohon merupakan seorang ahli dan data yang 

diambil begitu saja dari sebuah website; 

3.6.2.4. Tidak dijelaskan  apakah ahli tersebut merupakan ahli 

dalam penilaian kapal  tanker yang sejenis atau 

mempunyai pengalaman dalam penilaian harga kapal 

tanker atau hanya sekedar ketua asosiasi saja; 

3.6.2.5. Apa dasar ahli tersebut menetapkan harga VLCC 

berkisar US $ 105.000.000,- US$ 120.000.000,- 

metode perhitungan dan cara, dan kualifikasi 

pendapatnya? Perkiraan harga tanpa mempergunakan 

metode penilaian yang benar, cara dan penjelasan  

yang  jelas, tidak dapat dipertanggungjawabkan  dan 

tidak dapat dibuat sebagai acuan untuk menentukan 

harga kapal tanker, dan oleh karena itu pendapat 

orang tersebut harus dikesampingkan; 

3.6.2.6 Kenyataannya, Divestasi VLCC dilakukan dengan cara 

tender yang telah ditawarkan kepada para pelaku 

bisnis dalam industri perkapalan, dan bukan dengan 

penjualan langsung. Harga yang ditawarkan oleh para 

peserta tender tidak ada yang sampai pada angka 

US$ 105.000.000,- - US$ 120.000.000,- sebagaimana 

disimpulkan oleh Termohon dan tidak ada sama sekali 
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bukti untuk mendukung penilaian harga VLCC; 

3.6.2.7. Proses Tenderlah yang menentukan harga pasar. 

Fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah harga 

tertinggi dalam penawaran VLCC adalah US$ 

184.000.000,- yang merupakan harga pasar pada saat 

Divestasi VLCC, dan bukan US$ 105.000.000,- - US$ 

120.000.000,- untuk masing-masing VLCC dan oleh 

karena itu kerugian Negara yang disebutkan oleh 

Termohon tidak mempunyai dasar hukum sekali; 

Alasan Ketiga: 

3.6.2.8. Pertimbangan hukum Termohon bersifat hipotesa dan 

tidak aktual/konkrit, karena Negara sama sekali tidak 

mengalami kerugian dengan adanya Divestasi VLCC 

tersebut. Bahkan sebaliknya, Negara secara konkrit 

telah memperoleh keuntungan lebih kurang US$ 

54.000.000,- (lima puluh empat juta Dolar Amerika 

Serikat), yaitu selisih harga Divestasi VLCC sebesar 

US$184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta 

dolar Amerika Serikat) yang telah diterima oleh turut 

Termohon I dengan harga pembuatan VLCC yang 

telah dibayarkan oleh turut Termohon I sebesar 

US$130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Dolar 

Amerika  Serikat); 

3.6.2.9. Dengan adanya penerimaan lebih kurang US$ 

54,000,000,- (lima puluh empat juta Dollar Amerika 

Serikat) tersebut, terbukti bahwa Negara melalui turut 

Termohon I secara konkrit telah mendapatkan hasil 

atau manfaat dari pelaksanaan Divestasi VLCC, 

dimana uang yang merupakan hasil dari Divestasi 

VLCC tersebut telah dipergunakan oleh turut 

Termohon I untuk memperbaiki kondisi finansialnya 

yang sedang mengalami krisis, sebagaimana 

dikuatkan oleh turut Termohon I. Hal ini antara lain 

dapat dibuktikan dalam wawancara  Majalah Tempo 

dengan Laksamana Sukardi yang ketika itu menjabat 

sebagai Komisaris Utama turut Termohon I, dan Alfred 

Rohimone (Direktur Keuangan turut Termohon I) yang 
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dimuat pada halaman 122, 123 dan 124 Majalah 

Tempo edisi 14 -20 Maret 2005 (vide Bukti P-23); 

3.6.2.10.Analisa Termohon yang didasarkan pada artikel 

sebagaimana dimuat pada website Trade Winds (http:/ 

/www.tradewinds.no) tertanggal 14 Juni 2004, yang 

menyebutkan perkiraan harga pasar VLCC pada saat 

itu   sebesar US$ 102.000.000,- (seratus dua juta 

Dolar Amerika Serikat), tidak memiliki dasar hukum, 

karena artikel tersebut ditulis tanpa didukung oleh 

penelitian dan bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum ; 

3.6.2.11.Selanjutnya, mengenai keterangan Ahli I sebagaimana 

terdapat pada bagian Duduk Perkara butir 46.11 

halaman 44 Putusan Termohon, yang menyatakan 

bahwa harga pasar VLCC pada saat itu berkisar 

antara US$ 105.000.000,- (seratus lima juta Dolar 

Amerika Serikat) juga tidak dapat dibenarkan, karena 

perkiraan tersebut tidak pula didukung oleh bukti-bukti 

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ; 

3.6.2.12.Yang seharusnya dijadikan patokan dalam 

menentukan harga pasar atas VLCC adalah 

penawaran yang diajukan oleh para bidders, dan 

bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana 

disebutkan dalam suatu artikel ataupun berdasarkan 

pernyataan dari seseorang saja, tanpa penjelasan 

atau bukti  pendukung. 

3.6.2.13.Adapun proses Divestasi VLCC ini pada dasarnya 

telah membentuk harga yang layak/rasional dari VLCC 

atau harga pasar, karena proses Divestasi VLCC 

dilakukan dengan proses tender, bukan dengan 

penjualan langsung. Pada kenyataannya, tidak ada 

bidder yang menawar pada harga sebagaimana 

disebutkan oleh Termohon. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa harga pasar dari VLCC bukanlah 

sebesar US$ 102.000.000,- (seratus dua juta Dolar 

Amerika Serikat) atau US$ 105.000.000,- (seratus lima 

juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disebutkan 
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oleh Termohon  dalam Putusannya; 

3.6.2.14.Kalau saja turut Termohon I tidak melakukan Divestasi 

VLCC tersebut, maka dapat diperkirakan terjadinya 

hal-hal sebagai berikut:  

(i). Kedua VLCC milik turut Termohon I tersebut akan 

disita  oleh Karaha Bodas Coorporation; 

(ii). Cash now atau kondisi finansial turut Termohon I 

akan menjadi semakin buruk, dan tentunya hal 

tersebut dapat mempengaruhi produktivitas turut 

Termohon I, yang pada akhirnya akan mengurangi 

pendapatan Negara dari  sektor minyak dan gas 

bumi; 

(iii).Turut Termohon I akan mengalami kesulitan dalam 

mengelola dan memelihara VLCC tersebut, karena 

pada faktanya, turut Termohon I tidak memiliki 

pengalaman dalam mengelola VLCC. Hal ini telah 

ditegaskan oleh Direksi turut Termohon I (mohon 

lihat halaman 14 butir 15.1.2 Putusan Termohon); 

(iv).Turut Termohon I akan memikul tanggung jawab 

yang sangat besar apabila VLCC mengalami 

kecelakaan, sedangkan turut Termohon I tidak 

akan mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. 

Hal ini telah ditegaskan oleh Direksi turut 

Termohon I (mohon lihat  halaman 14 butir 15.1.3 

Putusan Termohon; 

(v). VLCC belum menjadi aset turut Termohon I, 

padahal  turut Termohon I diwajibkan untuk 

membayar cicilan harga pembuatannya Dengan 

demikian, VLCC akan menjadi beban operasional 

bagi turut Termohon I. Hal ini juga telah ditegaskan 

oleh Direksi turut Termohon I (mohon lihat halaman 

14 butir 15.1.4 Putusan Termohon); 

3.6.2.15.Berdasarkan pendapat ahli Captain Saurabh Nakra 

menegaskan bahwa harga yang diperoleh dari VLCC 

masih berada didalam rentang harga pasar yang wajar 

dan berdasarkan hasil dari Tender terbuka yang wajar 

pula. Dalam hal ini, adalah tidak dapat dibenarkan 
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untuk mengatakan bahwa turut Termohon I 

seharusnya mendapatkan harga yang lebih baik. Turut 

Termohon I telah memperoleh harga terbaik yang 

tersedia;  

3.6.2.16.Berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana diuraikan 

di atas, maka Direksi turut Termohon I mengambil 

keputusan untuk melakukan Divestasi VLCC, yang 

merupakan keputusan strategis yang harus segera 

diambil demi melindungi kepentingan turut Termohon I 

itu sendiri, dan pada akhirnya  juga untuk melindungi 

kepentingan Negara; 

3.6.2.17.Oleh karena itu, dalil turut Termohon I yang 

menyatakan bahwa Divestasi VLCC telah 

menyebabkan potensi kerugian bagi Negara adalah 

tidak mempunyai dasar hukum sama  sekali dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan; 

3.6.3. Mengingat tidak ada kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat  

Divestasi VLCC dan lagi pula Termohon tidak berwenang 

menetapkannya, maka penggantian ganti rugi dan pengenaan 

denda,  tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan; 

3.7. TERMOHON TIDAK BERWENANG MENGENAKAN SANKSI 

ADMINISTRATIF BERUPA  LARANGAN BERUSAHA  

3.7.1. Pada butir 12 amar Putusan Termohon, Termohon telah 

menghukum turut Termohon I untuk tidak melakukan hubungan 

usaha  dalam bentuk apapun dan atau menghentikan 

hubungan  usaha yang telah ada dengan Pemohon ; 

3.7.2. Putusan Termohon tersebut di atas telah melampaui 

kewenangan  Termohon berdasarkan UU No. 5/1999, karena 

sanksi yang dapat dikenakan oleh Termohon berdasarkan 

Pasal 47 ayat 2 huruf (c) UU No. 5/1999 adalah menghentikan 

kegiatan yang telah terbukti menyebabkan persaingan usaha 

tidak sehat; 

3.7.3. Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan 

oleh Termohon harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu: 

3.7.3.1. Terhadap kegiatan; dan  

3.7.3.2. Kegiatan tersebut telah terbukti  menyebabkan  

persaingan usaha tidak sehat; 
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3.7.4. Ternyata, diluar kewenangannya, Termohon mengenakan 

sanksi administratif berupa:  

3.7.4.1. Hukuman untuk tidak melakukan hubungan usaha; 

dan 

3.7.4.2. Hubungan usaha dalam bentuk apapun, dan oleh 

karena itu terhadap semua hubungan usaha; dan 

3.7.4.3. yang tidak terbukti mengakibatkan persaingan usaha 

tidak sehat; 

3.7.5. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 47 ayat 2 huruf (c) 

UU No. 5/1999, yang dikutip sebagai berikut: 

"c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

kegiatan   yang terbukti” 

Penjelasan resmi dari Pasal 47 ayat 2 huruf (c) UU No. 5/1.999 

yang  dikutip sebagai berikut: 

“Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau 

tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha 

secara keseluruhan."  

3.7.6. Dengan demikian, Termohon telah melampaui kewenangannya 

dengan menghukum turut Termohon I untuk tidak melakukan 

hubungan usaha dalam bentuk apapun dan hubungan usaha 

yang ada dengan Pemohon , dan oleh karena itu, Termohon 

telah melampaui batas kewenangannya, dan harus dibatalkan; 

 3.7.7. Hukuman yang dikenakan o!eh Termohon telah mematikan hak 

keperdataan Pemohon , hal mana telah melanggar Pasal 3 

KUH Perdata. Bagaimanapun juga sanksi yang dikenakan oleh 

Termohon tidak dapat dibenarkan oleh karena itu batal demi 

hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal; 

3.7.8. Disamping itu, pada butir 12 amar Putusan, Termohon 

menghukum turut Termohon I untuk tidak melakukan hubungan 

usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan 

usaha yang telah ada dengan Pemohon  selama Pemohon  

belum membayar denda yang ditetapkan oleh Termohon; 

3.7.9. Diluar kewenangannya, Termohon telah menjatuhkan hukuman 

dengan syarat tangguh; 

3.7.10.Bahwa UU No. 5/1999 tidak memberikan kewenangan kepada 

Termohon untuk menjatuhkan hukum dengan syarat tangguh, 

yaitu menghukum Termohon I untuk tidak melakukan 
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hubungan usaha dengan Pemohon  dan pelaku usaha lainnya 

apabila denda tidak dibayarkan; 

3.7.11.Bahwa Pasal 47 (2) UU No. 5/1999 telah membatasi sanksi 

administratif yang boleh dikenakan oleh Termohon, namun 

Pasal 47 (2) UU No. 5/1999 tidak memberikan kewenangan 

kepada Termohon untuk menjatuhkan hukuman dengan syarat 

tangguh  sebagaimana diputuskan dalam Putusan Termohon; 

3.7.12.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Putusan Termohon yang 

menghukum turut Termohon I untuk tidak melakukan hubungan 

usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan 

usaha yang telah ada dengan Pemohon  selama Pemohon  

belum membayar  denda, yang ditetapkan oleh Termohon, 

dibuat melampaui batas kewenangannya,  dan oleh karena itu 

harus dibatalkan; 

3.8. PUTUSAN TERMOHON BERKENAAN DENGAN HUKUMAN DENDA 

DAN GANTI RUGI SANGAT DISKRIMINATIF DAN SALING  

BERTOLAK BELAKANG, SEHINGGA HARUS DIBATALKAN  

3.8.1. Dalam butir 9 amar Putusan Termohon, Termohon 

menjatuhkan denda kepada Pemohon  sebesar Rp. 

19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta 

rupiah); 

3.8.2. Pemohon  sangat keberatan dengan pengenaan denda 

tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 

Alasan Pertama: 

3.8.2.1. Putusan Termohon saling bertolak belakang satu 

dengan yang lainnya, sehingga sukar dimengerti, dan 

oleh karena itu  harus dibatalkan; 

3.8.2.2.  Termohon memutuskan bahwa: 

(i) Turut Termohon I melanggar Pasal 19 (d) 

berkenaan  dengan penunjukan langsung 

Pemohon  sebagai advisor dari turut Termohon I; 

(ii) Pemohon  dan turut Termohon I melanggar Pasal 

19 (d) berkenaan dengan penerimaan bid dari 

Turut Termohon II; dan 

(iii) Pemohon, turut Termohon I, turut Termohon II dan 

turut Termohon IV melanggar Pasal 22 UU No. 

5/1999 (seandainya benar -quod non-); 
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3.8.2.3. Bahwa ternyata Termohon tidak menghukum turut  

Termohon I untuk membayar denda dan ganti rugi, 

padahal Termohon I telah memutuskan bahwa turut 

Termohon bersalah juga. Termohon hanya 

menghukum Pemohon, turut Termohon II dan turut 

Termohon IV dengan denda dan ganti rugi, sedangkan 

turut Termohon I tidak dihukum;  

3.8.2.4.  Sekalipun Termohon berwenang menjatuhkan denda 

dan ganti rugi, namun Termohon diwajibkan untuk 

mempertimbangkan dalam Putusannya mengapa 

Termohon hanya menghukum Pemohon, turut 

Termohon II dan turut Termohon IV dengan denda dan 

ganti rugi, sedangkan  turut Termohon I tidak dihukum; 

3.8.2.5. Disamping Putusan tersebut tidak mencerminkan 

keadilan dan sangat diskriminatif, tidak 

dipertimbangkan secara cukup (onvoeldoende 

gemotiveerd) dan saling bertolak belakang;  

3.8.2.6. Seharusnya Termohon memberikan dasar 

pertimbangan yang cukup mengapa denda dan ganti 

rugi dibebankan kepada Pemohon, turut Termohon II 

dan turut Termohon IV, sedangkan turut Termohon I 

tidak? Hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali 

oleh Termohon dalam membuat Putusannya, sehingga 

Putusan Termohon cacat  hukum, dan harus 

dibatalkan; 

3.8.2.7. Bahwa Putusan yang tidak memberikan pertimbangan 

yang cukup, haruslah dibatalkan sesuai dengan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI No. M.A./Pemb. 

1154/74, tanggal 25 November 1974 dan 

yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 

K/Sip/1969 yang mempertimbangkan: "Mahkamah 

Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang 

cukup dipertimbangkan”; 

Alasan Kedua:  

3.8.2.8. Disamping alasan tersebut di atas, setelah diperiksa 

dan dipelajari satu demi satu halaman Putusan dan 
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pertimbangan Termohon, tidak satupun dasar 

pertimbangan Putusan Termohon yang menguraikan 

mengapa Termohon menjatuhkan denda sebesar Rp. 

19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus 

sepuluh juta rupiah) kepada  Pemohon ; 

3.8.2.9. Seharusnya Termohon memberikan dasar 

pertimbangan yang cukup dan dasar perhitungan yang 

masuk akal berdasarkan alat-alat bukti menurut   

hukum mengapa denda sebesar Rp. 19.710.000.000,- 

pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah 

mengapa denda minimum sebesar Rp. 1 miliar tidak 

diterapkan atau sebaliknya bukan denda maksimum 

sebesar Rp. 25 miliar yang diterapkan (seandainya 

benar -quod non- melanggar Pasal 19 (d) dan Pasal 

22 UU No. 5/1999); 

3.8.2.10.Bahwa Putusan yang tidak memberikan pertimbangan 

yang cukup adalah putusan yang cacat hukum, 

sehingga haruslah dibatalkan sesuai dengan 

yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 

K/Sip/1969 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

No. M.A./Pemb. 1154/74, tanggal 25 November 1974  

sebagaimana telah diutarakan di atas; 

3.8.2.11.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Putusan 

Termohon batal demi hukum atau setidak-tidaknya 

dibatalkan; 

3.9. PUTUSAN TERMOHON CACAT, KARENA TERMOHON TELAH  

MENJATUHKAN DUA TUDUHAN PELANGGARAN SECARA 

BERSAMAAN TERHADAP SATU PERBUATAN.  

3.9.1. Dasar Termohon menyatakan Pemohon  melanggar Pasal 19 

(d) dan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah hanya berdasarkan 1 

(satu) perbuatan, yaitu Pemohon  menerima Revised Bid yang 

diajukan oleh turut  Termohon II; 

3.9.2. Putusan Termohon haruslah dibatalkan, karena menurut 

prinsip dasar penghukuman, tidak mungkin dijatuhkan secara 

bersamaan dua pelanggaran dari satu rezim undang-undang 

terhadap satu perbuatan, yaitu prinsip dasar penghukuman; 

3.9.2.1. "Nemo bis punitur pro oedem delicto; No man is 
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punished twice for the same offense” 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai 

berikut: 

“Tidak seorang pun dapat dihukum dua kali atas 

perbuatan yang sama” 

3.9.2.2.  "Nemo debet bis puniri pro uno delicto; No man ought 

to be  punished twice for one offence”. 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai 

berikut:  

“Tidak seorang pun dapat dihukum dua kali atas satu 

perbuatan yang sama” 

3.9.2.3. "Nemo debet bis vexari pro eadem causa: No man 

should be twice harassed for the same cause”. 

Terjemahan di dalam Bahasa Indonesia sebagai 

berikut: 

“Tidak seorang pun dapat dipersalahkan dua kali atas 

satu perbuatan yang sama”; 

Lihat Black's Law Dictionary oleh Henry Campbell 

Black, M.A., Fifth  Edition, 1979, halaman 935. 

3.9.3. Adalah memungkinkan untuk menjatuhkan lebih dari satu  

tuduhan  berdasarkan beberapa rezim undang-undang yang 

berbeda terhadap satu perbuatan sangatlah terbatas, misalnya: 

pembunuhan  berdasarkan KUH Pidana, dan membawa 

senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat No.1 

Tahun 1954; 

3.9.4. Bahwa ternyata Putusan Termohon menjatuhkan dua pe-

langgaran, yaitu berdasarkan Pasal 19 (d) dan Pasal 22 UU 

No. 5/1999, terhadap satu perbuatan Pemohon, yaitu 

menerima Revised Bid yang diajukan oleh turut Termohon II 

melalui turut Termohon IV, sehingga berdasarkan prinsip dasar 

hukum tersebut di atas, Putusan Termohon yang menyatakan 

bahwa Termohon melanggar Pasal 19 (d) dan sekaligus Pasal 

22 UU No. 5/1999 terhadap penerimaan Revised Bid  adalah 

batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan; 

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon II mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut : 

1. Menyatakan Pemohon  adalah Pemohon  yang baik dan benar;  
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2. Mengabulkan Keberatan Pemohon  untuk seluruhnya;  

3. Menyatakan Putusan Termohon dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2004,  

tanggal 3 Maret 2005 batal demi hukum atau setidak-tidaknya  dibatalkan 

dengan segala akibat hukumnya; 

4. Menyatakan Pemohon  tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999 

berkenaan dengan penunjukan Pemohon  sebagai financial advisor dan 

arranger Turut Termohon I, dengan segala akibat hukumnya;  

5. Menyatakan Pemohon  tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999 

berkenaan dengan penerimaan penawaran (bid) dari Turut Termohon II, 

dengan segala akibat hukumnya; 

6. Menyatakan Pemohon  tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;  

7. Menyatakan butir 9 amar Putusan Termohon yang berkaitan dengan 

Pemohon  batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan dengan  

segala akibat hukumnya;  

8. Menyatakan butir 12 amar Putusan Termohon yang berkaitan dengan 

Pemohon  batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan dengan segala 

akibat hukumnya; 

9. Menyatakan butir 13 amar Putusan Termohon yang berkaitan dengan 

Pemohon  batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan dengan segala 

akibat hukumnya; 

10. Memerintahkan Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III 

dan Turut Termohon IV supaya tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 

11. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara; 

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 
KEBERATAN PERMOHONAN III :  
1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan Dan Kompetensi 

Pengadilan  
1.1. Bahwa Putusan Termohon Perkara No. 07/KPPU-L/2004 tanggal 3 

Maret  2005, telah diterima Pemohon  pada tanggal 16 (enam belas) 

Maret 2005; 

1.2. Bahwa selanjutnya Pemohon  mengajukan Permohonan Keberatan 

pada tanggal 4 (empat) April 2005, sehingga masih dalam tenggang 

waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU 
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(selanjutnya disebut "Perma No. 1 Tahun 2003"), Pasal 14 ayat (1) Jo 

Pasal 1.1. dan karenanya  keberatan ini dapat diterima secara hukum; 

1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat 19 UU No.5  

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999') 

keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena 

Pemohon  sebagai  perusahaan asing tidak mempunyai domisili di 

Indonesia; 

1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2003, disebutkan: 

"Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini Hukum  

Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan 

Negeri"  

Oleh karena Pemohon  berkedudukan di Luar Negeri di Bermuda, 

maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang umum 

berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili 

keberatan yang diajukan Pemohon . 

2.  Tentang Pasal Yang Dituduhkan  
2.1. Pemohon  menolak semua isi Putusan Termohon kecuali hal-hal yang 

secara tegas diakui oleh Pemohon  secara tertulis di dalam 

Permohonan  ini; 

2.2. Permohonan ini hanya membahas secara terperinci sepanjang 

pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang 

dituduhkan kepada Pemohon, sehingga tidak membahas secara 

khusus pelanggaran Pasal 19 huruf D Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 yang menurut Termohon dilanggar oleh turut Termohon I dan 

turut Termohon II, akan tetapi Pemohon  dengan ini menegaskan 

setelah membaca Putusan Termohon maka Pemohon  juga melihat 

tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 oleh  turut Termohon I dan turut Termohon II. 

3. Keberatan  I: Pelanggaran Hukum Acara  
3.1.   Panggilan Sidang  

 Termohon melanggar prinsip dasar dalam setiap persidangan (trial) 

perkara yaitu: "Termohon tidak pernah memanggil secara patut 

Pemohon  baik menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu 

melalui jalur diplomatik maupun menurut hukum yang berlaku di 

Bermuda (tempat domisili Pemohon )" 

Pemohon  hanya menerima Surat panggilan untuk menghadiri 
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persidangan tanggal 13 Agustus 2004 melalui surat tanggal 3 Agustus 

2004, 14 Agustus 2004, dan surat panggilan untuk menghadiri 

persidangan tanggal 27 Oktober 2004, namun diterima oleh Termohon 

sudah sangat terlambat. Bahwa meskipun demikian, Pemohon  dengan 

itikad baik telah memberikan tanggapan kepada Termohon dengan 

mengajukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

Termohon, sebagaimana terbukti dari surat Pemohon  tanggal 25 

Agustus 2000  (Vide Bukti P-1), 8 September 2004 (Vide Bukti P-2) dan 

tanggal 8  Desember 2004 (Vide Bukti P- 3); 

Oleh karenanya, Pemohon  sangat berkeberatan dengan pertimbangan 

Putusan Termohon dalam halaman 122 butir 16.3.1. yang 

menyebutkan: 

“Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Pemohon  tidak  

menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif dengan tidak pernah 

memenuhi panggilan Majelis Komisi."  

3.2.  Pelanggaran Pemeriksaan Saksi Dan Saksi Ahli  

3.2.1. Termohon melanggar prinsip dasar persyaratan memeriksa 

sebagai saksi ahli untuk menentukan harga pasar kapal tanker 

Very Large Crude Carrier (selanjutnya disebut "Kapal VLCC") 

dan mendasarkan putusannya tentang harga pasar VLCC pada 

saksi ahli I, padahal saksi ahli I hanyalah orang lokal, bukan ahli 

dalam jual beli kapal VLCC secara Internasional dan belum  

pernah menangani penjualan VLCC; 

3.2.2. Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada para 

pihak yang hadir di persidangan KPPU yaitu turut Termohon I, 

turut Termohon II, turut Termohon III dan turut Termohon IV 

untuk melakukan pemeriksaan (cross examination atau cek 

silang) ataupun bertanya kepada para saksi dan kesempatan 

membantah terhadap saksi-saksi atau  ahli yang diperiksa oleh 

Termohon; 

3.2.3. Termohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah saksi dan ahli 

dalam perkara tersebut telah memenuhi syarat atau tidak 

sebagai saksi dan Termohon tidak melakukan penyumpahan  

terhadap saksi dan ahli yang diminta keterangan; 

3.3.   Pelanggaran Hukum Pembuktian  

Termohon melanggar prinsip dasar hukum pembuktian karena 

mendasarkan putusannya tentang harga pasar Kapal VLCC hanya 



 Hal. 158 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

kepada suatu artikel liar di media internet yaitu artikel dari Trade Winds 

(httg://www.tradewinds.no per tanggal 14 Juni 2004) (Iihat  Putusan 

Termohon halaman 123 butir 16.6.2); 

3.3.1. Bukan Kewenangan Termohon  

3.3.1.1. Bukan Pelaku Usaha  

  Bahwa Termohon tidak mempunyai yurisdiksi terhadap 

Pemohon  sebab Pemohon  tidak pernah melakukan 

kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia 

sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 

5 Tahun 1999 tentang pengertian pelaku  usaha; 

   Sebab: 

Dalam mengajukan tender tersebut, semua permohonan 

dan persyaratan diajukan oleh PT. Perusahaan 

Pelayaran Equinox sebagai badan usaha yang 

berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di 

Indonesia, sedangkan Pemohon  tidak mempunyai 

kantor/perwakilan atau kegiatan usaha apapun di 

Indonesia; 

 3.3.1.2. Tindakan Hukum Penjualan Bukan Yurisdiksi KPPU 

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999  

3.3.1.2.1. Bahwa perkara a quo adalah perkara tender 

penjualan kapal VLCC. Jadi unsur utama  

adalah "Tindakan Penjualan"; 

3.3.1.2.2. Bahwa Pemohon  telah diputus oleh 

Termohon sebagai melanggar Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999. Maka yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah tindakan  

penjualan termasuk dalam lingkup  Pasal 22 

UU No. 5 Tahun 1999; 

3.3.1.2.3. Bahwa Pasal 22 dan Penjelasan Pasal 22 UU 

No. 5 Tahun 1999 dikutip sebagai berikut:  

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999: 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 

pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat."  
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Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999  

dikutip sebagai berikut: 

"Tender adalah tawaran mengajukan harga 

untuk memborong suatu pekerjaan, untuk  

mengadakan barang-barang, atau untuk  

menyediakan jasa."  

3.3.1.2.4. Dari Penjelasan Pasal 22 tersebut di atas, 

ternyata Tindakan Penjualan tidak masuk 

dalam lingkup Pasal 22 sehingga terbukti:  

a) Termohon telah menerapkan ketentuan 

pasal yang salah dalam menghukum  

Pemohon .  

b) Termohon tidak berwenang (tidak ada 

yurisdiksi) untuk mengadili transaksi 

penjualan kapal VLCC dengan cara 

mendasarkan putusan Termohon pada  

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; 

4. Keberatan II: 
Majelis Komisi Termohon (yang semuanya bukan ahli hukum) Membuat 11 

(sebelas) Kesalahan Dalam Pokok  Perkara Dalam Menyimpulkan Temuan 

Fakta-Fakta Dalam Persidangan KPPU Atau Termohon Dengan Itikad Buruk 

Dengan Sengaja  Membuat Putusan Yang Salah Dan Yang Bertentangan 

Dengan Temuan Fakta-Fakta Di Persidangan. Kesalahan-Kesalahan 

"Termohon" Diuraikan Sebagai Berikut:  

4.1.  Kesalahan I Dari Termohon:  

"Termohon menutup mata atas temuan fakta di persidangan bahwa 

proses penyaringan, seleksi atau recruitment peserta tender 

berlangsung terbuka bagi setiap pihak, transparan dan berlaku syarat 

yang sama, yang dimulai dari peserta 43 perusahaan kemudian setelah 

diseleksi berkurang menjadi 7 perusahaan, dan seleksi terakhir menjadi 

3 perusahaan kemudian diberikan kesempatan yang sama untuk due 

diligence atas VLCC tersebut ditempatnya, sehingga harga penawaran 

di tender tahap II adalah harga tertinggi dan oleh karenanya tidak 

mungkin terjadi "persekongkolan" untuk "mengatur" dan "menentukan 

pemenang tender"  

(bukti-bukti atas kesalahan I Termohon akan diuraikan di halaman lain 

dari Permohonan Keberatan ini). 
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4.2.  Kesalahan II Dari Termohon:  

"Diterimanya penawaran atau bid ke III dari Pemohon   (Frontline, Ltd.) 

oleh turut Termohon I dan turut Termohon II dan tidak diberikannya 

kesempatan tender ke III kepada Essar dan OSG untuk mengajukan 

penawaran atau bid ke III, bukanlah suatu "persekongkolan seperti 

yang disimpulkan oleh KPPU" sebab dari fakta di persidangan KPPU 

terbukti Essar tidak sanggup memenuhi syarat pembayaran penawaran 

bid ke II sehingga tidak masuk diakal apabila Essar diminta lagi 

mengajukan penawaran lebih tinggi  di tender atau bid ke III sebab 

Essar tidak sanggup membayar harga yang lebih rendah di tender atau 

bid ke II. Sedangkan OSG ternyata selalu mengajukan penawaran yang 

sangat rendah di tender/bid ke I dan bid ke II, dan OSG juga selalu 

menempati skor terendah sehingga tidak ada alasan lagi bagi OSG 

mengajukan penawaran/bid ke III. Fakta penting yang terungkap di 

persidangan adalah ternyata di tender/bid ke II Pemohon  (Frontline, 

Ltd.) adalah pemenang tender dengan total nilai/skor  tertinggi sehingga 

tidak ada alasan atau motif bagi turut Termohon I dan turut Termohon II 

untuk berkolusi dengan pemohon"  

atau 

Tanpa pengajuan penawaran/bid ke III dari temuan di persidangan 

KPPU, terbukti Pemohon  (Frontline Ltd) sudah  menjadi pemenang 

tender, sehingga sekiranya Pemohon  (Frontline Ltd) sudah mengetahui 

hasil tender ke II atau sekiranya bersekongkol membocorkan hasil 

tender ke II dengan turut Termohon I dan turut Termohon II maka tidak 

mungkin bagi pemohon  untuk mengeluarkan penawaran/bid  III dengan 

harga yang lebih mahal. 

(Bukti-bukti atas kesalahan II Termohon akan diuraikan di halaman lain 

dari Permohonan Keberatan ini); 

4.3. Kesalahan III Dari Termohon:  

"Termohon dengan itikad sangat buruk menutup mata atas temuan 

fakta di persidangan KPPU atas kenyataan bahwa penawaran/bid ke III 

dari pemohon  justru menguntungkan Pertamina/Negara sebesar US$ 

6,000,000 (enam juta dolar Amerika Serikat), sebab dari temuan fakta 

di persidangan KPPU terbukti sekiranya pemohon  tidak mengajukan 

penawaran/bid ke III maka yang menjadi pemenang tender di bid ke II 

adalah tetap Pemohon  karena di tender/bid II mendapat total nilai/skor 

tertinggi.  
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atau 

Sekiranya ada persekongkolan membocorkan hasil tender/bid ke II 

sehingga bocor informasi rahasia bahwa pemenang tender dengan nilai 

skor tertinggi adalah Pemohon, maka tidak mungkin lagi Pemohon  

mengajukan penawaran bid ke III dengan harga US$ 184,000,000 

(seratus delapan puluh empat juta dolar Amerika Serikat) sebab 

dengan mengajukan harga US$ 178,000,000 (seratus tujuh puluh 

delapan juta dolar Amerika Serikat) (bid ke II), Pemohon  juga akan 

tetap sebagai pemenang tender" 

(Bukti-bukti atas kesalahan ke III Termohon ini akan diuraikan di 

halaman lain dari Permohonan Keberatan ini); 

4.4.  Kesalahan IV Dari Termohon:  

“Termohon salah menyimpulkan bahwa Negara R.I. dirugikan, sebab 

ternyata fakta temuan di persidangan justru membuktikan sebaliknya, 

yaitu PT. Pertamina (Persero)/Negara RI justru untung sebab prinsip 

dasar dari suatu tender adalah peserta tender yang lolos sebagai 

pemenang tender adalah peserta dengan nilai (skor) tertinggi di arena 

tender terlepas dari berapa pun harga barang di pasaran, dan ternyata 

di bid ke II harusnya pemenang tender adalah Frontline, Ltd. 

(Pemohon) dengan harga US$ 178,000,000 (seratus tujuh puluh 

delapan juta dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya PT.  Pertamina 

(Persero)/Negara RI seharusnya hanya akan menerima US$ 

178,000,000 (seratus tujuh puluh delapan juta dolar Amerika Serikat), 

akan tetapi dengan penawaran/bid ke III dari Frontline, Ltd. (Pemohon), 

PT.  Pertamina  (Persero)/Negara R.I. menerima US$ 184,000,000 

(seratus delapan puluh empat juta dolar Amerika Serikat) atau untung 

US$ 6,000,000 (enam juta dolar Amerika Serikat). Apabila ditinjau dari 

harga pembuatan kapal VLCC tersebut  sebesar US$ 130,800,000 

(seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) maka 

PT. Pertamina (Persero)/Negara R.I. untung  US$ 53,200,000 (lima 

puluh tiga juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).  

                                                      dan 

Termohon salah mendasarkan keputusannya kepada harga pasar 

VLCC sebab prinsip dasar dari suatu tender adalah beberapa harga 

tertinggi yang diajukan peserta tender  terlepas dari berapa harga pasar 

atau 

Dengan perkataan lain yang menjadi acuan bukan "harga tertinggi 
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VLCC di pasaran” akan tetapi "harga tertinggi VLCC di arena tender”, 

walaupun pada kenyataannya peserta tender selalu mengajukan atau 

mendekati atau menyamai harga pasaran dalam mengajukan 

penawaran/bid”. 

(Bukti-bukti atas kesalahan ke IV Termohon ini akan diuraikan di 

halaman lain dari Permohonan Keberatan ini); 

4.5.  Kesalahan V Dari Termohon:  

"Termohon tidak memahami aturan dasar tender atau tor  yang dimuat 

di surat Goldman Sachs (Singapore) Pte. tanggal 10 mei 2004 yang 

menjadi dasar hukum diajukannya penawaran ke III oleh Frontline, Ltd. 

(Pemohon) sebab  aturan tor tersebut memberikan hak kepada 

Pertamina  sebagai penentu terakhir dengan "absolut discretion atau 

absolut decision (keputusan mutlak) khususnya menentukan nasib 

peserta tender apabila ada peserta tender yang gagal memenuhi 

persyaratan tertentu atau "pertamina” kurang yakin atas bonafiditas 

peserta pemenang tender”. 

(Bukti-bukti atas kesalahan ke V Termohon ini akan di uraikan di 

halaman lain dari Permohonan Keberatan ini).  

4.6.  Kesalahan VI Dari Termohon:  

"Walaupun harga pasaran VLCC tidak dapat dipakai sebagai  dasar 

mengenyampingkan "harga tertinggi tender” yang  diajukan peserta 

tender, akan tetapi Termohon juga salah  dalam menentukan harga 

pasaran VLCC sebab kesimpulan  termohon tentang harga pasar VLCC 

tidak didukung oleh  bukti yang sah karena hanya didasarkan kepada 

suatu  artikel liar di internet dan keterangan satu orang saksi ahli I 

Reinhard Tobing (pemain lokal) yang bukan ahli dalam jual-menjual 

VLCC bahkan belum pernah menjual VLCC, padahal di dunia ada 

berbagai jenis VLCC dengan harga dan spesifikasi yang berbeda”. 

(Bukti-bukti atas kesalahan VI Termohon akan diuraikan di halaman  

lain dari Permohonan Keberatan ini); 

4.7. Kesalahan VII Dari Termohon:  

"Bahwa dalam putusannya Termohon menjatuhkan hukuman denda 

kepada Pemohon  tanpa didasari fakta, dasar hukum dan perhitungan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Suatu putusan yang tidak didasari 

oleh dasar hukum yang kuat harus batal demi hukum”; 

(Bukti-bukti atas kesalahan VII Termohon akan diuraikan di halaman , 

lain dari Permohonan Keberatan ini). 
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4.8. Kesalahan VIII Dari Termohon:  

 “Frontline, Ltd. (Pemohon ) adalah pembeli yang beritikad balk dalam 

tender terbuka dan harus dilindungi oleh undang-undang (ex Pasal 

1341 ayat 2 KUH Perdata) sehingga Frontline, Ltd. (Pemohon ) harus 

dilindungi terlepas dari apakah sah dan tidak sah penunjukan Goldman 

Sachs (Singapore) Pte/turut Termohon II oleh PT Pertamina 

(Persero)/turut Termohon I sebagai financial advisor dan arranger, 

karena Frontline, Ltd. (Pemohon) tidak terlibat dari segi apapun atas 

penunjukan Goldman Sachs (Singapore), Pte. tersebut; 

 (Bukti-bukti atas kesalahan VIII Termohon akan diuraikan di halaman  

lain dari Permohonan Keberatan ini).  

4.9.  Kesalahan IX Dari Termohon:  

“Bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan  adanya 

persekongkolan dan tindakan mengatur harga tender, maka Termohon 

seharusnya memutus bahwa Pemohon, turut Termohon I, turut 

Termohon II, turut Termohon IV tidak melanggar UU No. 5 Tahun 

1999." 

(Bukti-bukti atas kesalahan IX Termohon akan diuraikan di halaman lain 

dari Permohonan Keberatan ini); 

4.10. Kesalahan X Dari Termohon:  

Bahwa Pemohon  sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum 

Termohon dalam halaman 71 butir 1.3.67 Putusan yang berbunyi  

sebagai berikut : 

"Bahwa secara keseluruhan sampai dengan tanggal 8 September 2004, 

Terlapor I menerima hanya US$ 170,863,000 yang terdiri dari US$ 

10,000,000 (bid bond), US$ 89,500,000 (pembayaran VLCC pertama) 

dan US$ 71,363,000 (pembayaran VLCC kedua) dari yang seharusnya 

senilai US$184,000,000,-. Dengan demikian terdapat selisih 

pembayaran US$13,137,000 (Bukti C115)." 

Bahwa Pemohon  sebenarnya telah melunasi pembayaran kedua 

VLCC senilai US$ 184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta 

Dolar Amerika Serikat) dan hal ini membuktikan Termohon tidak 

memeriksa  bukti-bukti dengan benar.  

(Bukti-bukti atas kesalahan X Termohon akan diuraikan di halaman lain 

dari Permohonan Keberatan ini); 

4.11. Kesalahan XI Dari Termohon:  

Bahwa Termohon telah mengeluarkan isi putusan yang bukan  
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merupakan kewenangan Termohon.  

(Bukti-bukti atas kesalahan XI Termohon akan diuraikan di halaman lain 

dari Permohonan Keberatan ini); 

5. Pembahasan  
 5.1.  Kesalahan I Termohon:  

“Termohon menutup mata atas temuan fakta di persidangan bahwa 

proses penyaringan, seleksi atau recruitment  peserta tender 

berlangsung terbuka bagi setiap pihak,  transparan dan berlaku syarat 

yang sama, yang dimulai  dari peserta 43 perusahaan kemudian 

setelah di seleksi berkurang menjadi 7 perusahaan, dan seleksi terakhir  

menjadi 3 perusahaan kemudian diberikan kesempatan yang sama 

untuk due diligence atas  VLCC tersebut di tempatnya  sehingga harga 

penawaran di tender tahap II adalah harga tertinggi dan oleh karenanya 

tidak mungkin terjadi  "persekongkolan" untuk "mengatur" dan 

"menentukan pemenang tender"  

5.1.1. Bukti-bukti kesalahan I dari Termohon: 

5.1.1.1. Butir 8.28 halaman 6 dari Putusan Termohon memuat 

temuan fakta di persidangan KPPU yang mengakui 

proses seleksi peserta tender berjalan transparan  

seperti dikutip sebagai berikut: 

"8.28 Bahwa tanggal 14 Mei 2004 dilaksanakan pre-bid  

meeting yang diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) 

perusahaan. Selanjutnya dari 43 (empat puluh tiga) 

perusahaan tersebut, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang 

mengajukan penawaran dan dari 7 (tujuh) perusahaan 

tersebut hanya 3 (tiga) perusahaan yang dianggap 

paling memenuhi persyaratan, yaitu Essar Shipping, 

Ltd. (selanjutnya disebut "Essar”, Terlapor III dan 

Overseas Shipholding Group, Inc. (selanjutnya disebut 

"OSG”)”; 

5.1.1.2. Butir 8.43 halaman 7 dari Putusan Termohon I memuat 

temuan fakta di persidangan KPPU tentang peserta 

tender diberikan kesempatan yang sama  untuk 

melakukan pengecekan ke lapangan (Due Diligence) 

atas keadaan 2 kapal VLCC agar peserta  tender dapat 

menentukan harga penawaran; 

5.1.1.3. Butir 9.6 halaman 9 Putusan Termohon: seleksi 
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peserta tender secara transparan kepada 43 

perusahaan; 

5.1.1.4. Butir 52.3 halaman 47 Putusan Termohon: memuat 

tentang temuan fakta bahwa tender ditawarkan 

transparan dan juga jelas syarat-syarat peserta tender; 

5.1.1.5. Butir 2.6.1 sampai dengan butir 2.6.3.8.2 halaman 79 

dan halaman 80 Putusan Termohon memuat 

transparan seleksi peserta tender; 

5.1.1.6. Butir 1.3.25 halaman 66 Putusan Termohon memuat 

temuan fakta persidangan KPPU tentang "harga tender 

tertinggi dan total skor di Tender/Bid I  sebagai berikut: 

 
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183 juta 

(80%) 

10% 4% 4%   98% 

Frontline 175 juta 

(76,5%) 

10% 5% 5%   

96,5% 

OSG 162 juta 

(70,8%) 

10% 5% 5%   

90,8% 

 

5.1.1.7. Butir 1.3.33 halaman 67 Putusan Termohon memuat 

temuan fakta persidangan KPPU tentang harga tender 

tertinggi dari total nilai/skor tertinggi di Tender/Bid II 

yaitu dikutip sebagai berikut:  

 

 
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183,5 juta 

(80%) 

7,5% 4% 4%   

95,5% 

Frontline 178 juta 

(78%) 

10% 5% 5%   

98,5% 

OSG 170 juta 

(74,1%) 

10% 5% 5%   

94,1% 
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5.1.1.8. Butir 1.3.35 halaman 67 Putusan Termohon memuat 

fakta bahwa Frontline, Ltd. (Pemohon  Keberatan) 

adalah "pemenang Tender II", dikutip sebagai berikut: 

“1.3.35. Bahwa dengan demikian total skor dari masing-

masing shorlisted bidder adalah  (Bukti C131, 

C154): 

1.3.35.1. Essar -------- 95% 

1.3,35.2. Terlapor III----98%  

1.3.35.3. 0SG------------ 94.1%"  

5.1.1.9. Temuan-temuan fakta-fakta di persidangan tersebut di 

atas yang juga diakui sebagai benar oleh Termohon dan 

fakta-fakta tersebut membuktikan:  

5.1.1.9.1. Di Satu Pihak 

Hasil temuan persidangan membuktikan tidak 

mungkin ada persekongkolan dan pengaturan 

harga tender sebab proses seleksi peserta 

tender, penawaran harga dan Due Diligence 

dilakukan secara jelas dan kesempatan sama 

bagi semua pihak; 

5.1.1.9.2. Akan Tetapi  Dilain Pihak  

Termohon justru memutus sebaliknya yaitu  

ada persekongkolan dan pengaturan harga 

tender; 

5.1.1.9.3. Akibat Hukumnya:  

Mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat untuk membatalkan Putusan Termohon 

karena Putusan Termohon tersebut tidak 

sesuai dengan temuan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan; 

5.2. Kesalahan II Dari Termohon:  

“Diterimanya penawaran atau bid ke III dari Pemohon   (Frontline, Ltd.) 

oleh turut Termohon I dan turut  Termohon II dan tidak diberlkannya 

kesempatan tender ke III kepada Essar dan Osg untuk mengajukan 

penawaran atau bid ke III, bukanlah suatu "persekongkolan seperti 

yang disimpulkan oleh KPPU" sebab dari fakta di persidangan KPPU 

terbukti Essar tidak sanggup memenuhi syarat pembayaran  

penawaran bid ke II sehingga tidak masuk diakal apabila Essar diminta 
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lagi mengajukan penawaran lebih tinggi  di tender atau bid ke III sebab 

Essar tidak sanggup membayar harga yang lebih rendah di tender atau 

bid ke II. Sedangkan Osg ternyata selalu mengajukan penawaran yang 

sangat rendah di tender/bid ke I dan bid ke II, dan Osg juga selalu 

menempati skor terendah sehingga tidak ada alasan lagi bagi Osg 

mengajukan penawaran/bid ke III. Fakta penting yang terungkap di 

persidangan adalah ternyata di tender/bid ke II Pemohon  (Frontline, 

Ltd.) adalah pemegang  tender dengan total nilai/skor  tertinggi 

sehingga tidak ada alasan atau motif bagi turut Termohon I dan turut  

Termohon II untuk berkolusi dengan Pemohon "  

atau 

Tanpa pengajuan penawaran/bid ke III dari temuan di persidangan 

KPPU, terbukti Pemohon  (Frontline  Ltd) sudah menjadi pemenang 

tender, sehingga sekiranya Pemohon  (Frontline Ltd) sudah mengetahui 

hasil tender ke II atau sekiranya bersekongkol membocorkan hasil 

tender ke II dengan turut Termohon I dan turut Termohon II maka tidak 

mungkin bagi Pemohon  untuk mengeluarkan penawaran/bid III dengan 

harga yang lebih mahal" ; 

5.2.1.  Bukti-bukti kesalahan II dari Termohon: 

5.2.1.1. Butir 1.3.35 halaman 67 Putusan Termohon memuat  

temuan fakta di persidangan tentang pengakuan bahwa 

di tender/Bid ke II nilai tertinggi di peroleh Frontline, 

Ltd./Pemohon  yang dikutip sebagai berikut: 

"1.3.35. Bahwa dengan demikian total skor dari masing-

masing shorlisted bidder adalah (Bukti (:131, C 

154): 

1.3.35.1. Essar : 95%  

1.3.35.2. Terlapor III : 98%  

1.3.35.3. OSG : 94,1%"  

5.2.1.2. Butir 1.3.41 sampai dengan 1.3.43 halaman 68 Putusan  

Termohon memuat fakta di persidangan bahwa Essar  

tidak sanggup memenuhi dan melaksanakan 

pembayaran apabila Essar keluar sebagai pemenang  

tender tahap II. Dengan ini dikutip butir 1.3.41 sampai  

dengan 1.3.43 halaman 68 Putusan Termohon  sebagai 

berikut:  

"1.3.41. Bahwa rapat Direksi Terlapor I untuk  
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menentukan pemenang tender diaksanakan 

tanggal 10 Juni 2004 di Kantor Terlapor I (Bukti 

B20, B29, B32, B-12 B-42, B47, B52,C155); 

1.3.42.Bahwa pada rapat tersebut Terlapor II 

melaporkan hasil ujian kemampuan Essar 

dengan melakukan pembicaraan dengan State 

Bank of India (581) yang isinya sebagai berikut:  

(Bukti B32, B35, B47,B52, C155); 

1.3.42.1. Bid Bond senilai US$ 10 juta dapat 

dicairkan dalam waktu 24 jam; 

1.3.42.2. Tidak ada komitmen dari 581 untuk 

membantu pembayaran  down 

payment  Essar; 

1.3.42.3. Terlapor II melakukan konfirmasi atas 

syarat-syarat  pencairan bid bond dari 

SBI; 

1.3.43. Bahwa Direksi Terlapor I meminta Terlapor II 

untuk mendapatkan konfirmasi dari SBI tapi 

sampai pelaksanaan rapat tersebut jawaban 

tertulis belum diterima (Bukti C155);  

5.2.1.3. Adanya bukti sebagaimana disebut dalam butir 1.3.37 

dan butir 1.3.42.2 Putusan, korespondensi dari Essar 

dan State Bank of India yang mengakui tidak sanggup 

membayar 20% uang muka dalam waktu yang  

ditentukan; 

5.2.1.4. Di Satu Pihak  

Hasil temuan fakta di persidangan KPPU ada!ah:  

Pertama:  

Hasil akhir Tender/Bid II menghasilkan nilai/skor 

tertinggi bagi Frontline, Ltd./Pemohon  sehingga 

sekalipun penawaran ke III dari Pemohon  ditolak atau 

tidak diajukan maka tetap yang menjadi pemenang  

Tender adalah Pemohon ; 

Kedua: 

Apabila Essar ditunjuk sebagai pemenang Tender maka 

sekiranya Essar sanggup membayar harga tender maka 

Pertamina/Negara akan rugi US$ 0,5 juta yaitu selisih 
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harga penawaran/bid III dikurangi harga penawaran 

Essar atau bahkan Pertamina/Negara akan rugi total 

karena kuat bukti-bukti menunjukkan Essar "gagal  

bayar"; 

Ketiga: 

Karena Frontline, Ltd./Pemohon  akan menjadi 

pemenang di Tender/Bid II maka tidak ada alasan dan 

motivasi bagi turut Termohon I dan turut Termohon II 

untuk berkolusi dengan cara mendorong/menyarankan 

Pemohon  untuk  mengajukan Penawaran/Bid III; 

5.2.1.5. Di Lain Pihak  

Ternyata Termohon memakai logika hukum dan nalar 

yang salah sebab sebaliknya justru Termohon membuat 

putusan terbalik atau bertentangan dengan  temuan 

fakta di persidangan tersebut di atas; 

5.3. Kesalahan III Termohon: 

"Termohon dengan itikad sangat buruk menutup mata atas  temuan 

fakta di persidangan KPPU atas kenyataan bahwa penawaran/bid ke III 

dari Pemohon  justru menguntungkan Pertamina/Negara sebesar US$ 

6,000,000 (enam juta dolar Amerika Serikat), sebab dari temuan fakta 

di persidangan KPPU terbukti sekiranya Pemohon  tidak mengajukan 

penawaran/bid ke III maka yang menjadi  pemenang tender di bid ke II 

adalah tetap Pemohon  karena di tender/bid II mendapat total nilai/ skor 

tertinggi.  

atau 

Sekiranya ada persekongkolan membocorkan hasil  tender/bid ke II 

sehingga bocor informasi rahasia bahwa  pemenang tender dengan 

nilai skor  tertinggi adalah Pemohon, maka tidak mungkin lagi Pemohon  

mengajukan  penawaran bid ke III dengan harga US$ 184,000,000 

(seratus delapan puluh empat juta dolar Amerika Serikat) sebab  

dengan mengajukan harga US$ 178,000,000 (seratus tujuh  puluh 

delapan juta dolar Amerika Serikat) (bid ke II),  Pemohon  juga akan 

tetap sebagai pemenang tender"  

5.3.1. Bukti-bukti kesalahan Ill Termohon: 

5.3.1.1. Butir 1.3.34 dan 1.3.35 halaman 67 Putusan  Termohon 

memuat temuan fakta di persidangan KPPU tentang 

Pemohon  sebagai pemenang tender  yang dikutip 
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sebagai berikut: 

“1.3.34. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Terlapor 

II terhadap enchancement bid dari shorlisted 

bidder adalah : 

 
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183,5 juta 

(80%) 

7,5% 4% 4% 95,5%

Frontline 178 juta 

(78%) 

10% 5% 5% 98,5%

OSG 170 juta 

(74,1%) 

10% 5% 5% 94,1%

 

1.3.35.Bahwa dengan demikian total skor dari masing-

masing shorlisted bidder adalah :  

(Bukti C131, C154)  

1.3.35.1.  Essar : 95 % 

1.3.35.2.  Terlapor II : 98% 

1.3.35.3.  OSG  :  94.1%”  

5.3.1.2. Butir 1.3.47 halaman 69 dari Putusan Termohon 

memuat temuan fakta dipersidangan KPPU tentang PT 

Pertamina (Persero )/Negara untung US$ 6,000,000 

(enam  juta Dolar Amerika Serikat) yang dikutip sebagai  

berikut: 

"1.3.47.Bahwa dengan adanya penawaran ketiga   

Terlapor III tersebut Terlapor II memberikan 

penilaian sebagai berikut:  
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/Profile Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183 juta 

(79,8%) 

10% 4% 4% 97,8%

Frontline 184 juta 

(80%) 

10% 5% 5% 100% 

OSG 170 juta 

(73,9%) 

10% 5% 5% 93,9%
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5.3.1.3. Konsekuensi hukum apabila Penawaran/Bid III dari 

Frontline, Ltd. ditolak adalah:  

a.  Akibat I: 

Panitia Tender menutup Tender/Bid II dan pemenang 

Tender harus Frontline, Ltd. (Pemohon) selaku 

pemegang nilai tertinggi; 

b.  Akibat II:  

Apabila Panitia Tender memenangkan Essar maka  

akan ada resiko Essar akan gagal bayar dan juga 

akan ada resiko Frontline, Ltd. (Pemohon) selaku 

pemegang skor tertinggi akan menuntut secara 

hukum dan ganti rugi kepada PT Pertamina  

(Persero)/Negara dan menuntut pembatalan tender  

yang telah memenangkan Essar; 

5.3.1.4. Konsekuensi hukum dan kemungkinan yang timbul 

apabila dibuka Tender ke III bagi Essar dan OSG  

adalah: 

a. Sekalipun misalnya Essar mengajukan harga lebih 

tinggi di Penawaran ke III, semakin besar harga 

Tender yang dimenangkan Essar, maka semakin  

besar resiko gagal bayar sebab di Tender ke II resiko 

gagal bayar sudah jelas; 

b. OSG tidak menunjukkan bonafiditas karena 2 (dua)  

Tender di Tender I dan Tender II mengajukan  harga 

penawaran terlalu rendah sehingga tidak mungkin 

lagi mengajukan penawaran lebih tinggi atau 

sekaligus mengajukan penawaran tertinggi, maka 

dikhawatirkan ada resiko gagal bayar apabila  harga 

penawaran semakin tinggi; 

5.3.1.5. Kesimpulan Termohon Salah  

Kemungkinan konsekuensi hukum diuraikan di butir  

5.3.1.3 s/d 5.3.1.4 di atas yang berdasarkan temuan  

fakta-fakta dipersidangan ternyata tidak diperhatikan 

oleh Termohon karena "Pengetahuan Hukum” dan  

"Analisa Hukum" Termohon terlalu dangkal; 

5.4. Kesalahan IV Dari Termohon 
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"Termohon salah menyimpulkan bahwa Negara R.I. dirugikan,  sebab 

ternyata fakta temuan di persidangan justru membuktikan sebaliknya, 

yaitu PT Pertamina (Persero)/negara justru untung sebab prinsip dasar 

dari suatu tender adalah peserta tender yang lolos sebagai pemenang 

tender adalah peserta dengan nilai (skor) tertinggi di arena tender 

terlepas dari berapa pun harga barang di pasaran, dan ternyata di bid 

ke II harusnya  pemenang tender adalah Frontline, Ltd. (Pemohon) 

dengan  harga US$ 178,000,000 (seratus tujuh puluh delapan juta  

dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya PT Pertamina (Persero)/ 

Negara RI seharusnya hanya akan menerima US$ 178,000,000 

(seratus tujuh puluh delapan juta dolar Amerika Serikat), akan tetapi 

dengan penawaran/bid ke III dari Frontline, Ltd. (Pemohon), PT 

Pertamina (Persero)/Negara R.I. menerima US$ 184,000,000 (seratus 

delapan puluh empat juta dolar Amerika Serikat) atau untung US$ 

6,000,000 (enam juta dolar Amerika Serikat). Apabila ditinjau dari harga 

pembuatan kapal VLCC tersebut sebesar US$ 130,800,000 (seratus  

tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) maka 

PT. Pertamina (Persero)/Negara R.I. untung US$ 53,200,000 (lima 

puluh tiga juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). 

             dan 

Termohon salah mendasarkan keputusannya kepada harga pasar 

VLCC sebab prinsip dasar dari suatu tender adalah beberapa harga 

tertinggi yang diajukan peserta tender  terlepas dari berapa harga pasar   

atau 

dengan perkataan lain yang menjadi acuan bukan "harga tertinggi 

VLCC di pasaran" akan tetapi "harga tertinggi VLCC di arena tender", 

walaupun pada kenyataannya peserta tender selalu mengajukan atau 

mendekati harga pasaran dalam mengajukan penawaran/bid."  

5.4.1. Bukti 1 dari Kesalahan IV:  

Termohon berpikiran "dangkal" dan "kurang memahami"  

hakekat dari suatu Tender yaitu "Harga Tertinggi Tender” tidak 

selalu sama dengan "Harga Pasaran" atau sebaliknya harga 

tertinggi Tender yang tidak sama dengan harga pasar bukanlah 

suatu bukti persekongkolan mengatur harga tender, sebab 

mekanisme suatu tender murni tergantung pada penawaran 

tertinggi di arena Tender terlepas dari harga pasaran; 

Maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa salah total 
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pertimbangan hukum Termohon di butir 16.6, butir 16.6.1, butir 

16.6.2, butir 16.6.3 dan butir 16.6.4 tentang harga pasaran dan 

kerugian negara karena Termohon memakai formula harga 

pasaran yang Termohon membuat kesalahan karena 

mencampuradukkan harga pasaran dan harga tender; 

5.4.2. Bukti 2 dari Kesalahan IV:  

“Apa konsekuensi hukum yang akan terjadi apabila Pemohon  

tidak mengajukan Penawaran/Bid III atau apabila PT Pertamina 

(persero) dan Goldman Sachs Singapore (Pte) menolak  

Penawaran/Bid III dari Frontline, Ltd./Pemohon ?" 

Akibatnya adalah: 

Pertama: 

Panitia Tender harus memenangkan Frontline, Ltd. (Pemohon) 

sebagai Pemegang nilai (skor tertinggi) walaupun dengan harga 

US$ 178,000,000 (seratus tujuh puluh delapan juta Dolar 

Amerika Serikat) atau PT Pertamina (Persero)/Negara RI akan 

menerima uang dengan jumlah lebih kecil yaitu rugi US$ 

6,000,000 (enam juta Dolar Amerika Serikat); 

Di sini terbukti maka teori dan formula kerugian negara dari 

Termohon tidak berlaku atau salah; 

Kedua:  

Apabila Panitia Tender tidak berani memenangkan Frontline, Ltd. 

akan tetapi memenangkan Essar, maka akan timbul resiko lebih 

buruk, yaitu: 

(i) Essar akan gagal bayar karena tidak dapat dukungan  

perbankan; 

dan 

(ii) Pemohon/Frontline, Ltd. sebagai pemegang nilai/skor 

tertinggi akan menggugat ganti rugi ke PT Pertamina 

(Persero) dan Negara RI dan menggugat keabsahan Essar 

sebagai pemenang Tender; 

Dari analisa hukum tersebut di atas jelas terbukti bahwa adalah 

salah dan "ngawur" formula kerugian negara buatan Termohon 

di butir 16.6 halaman 123 dari Putusan  Termohon; 

5.4.3. Bukti 3 dari Kesalahan IV: 

Cara menghitung kerugian negara oleh Termohon adalah  salah 

dan "ngawur" dengan alasan sebagai berikut: 
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(i)   -  Harga jual Tender ke Pemohon : US$ 84 juta; 

 - Harga pembuatan 2 VLCC oleh Pertamina : US$ 130,8 juta  

Pertamina untung US$ 53,2 juta ;  

(ii)  Harga pasaran VLCC di pasar dunia bervariasi seperti  

terlihat di Lampiran "A" dari Permohonan Keberatan ini 

sehingga adalah salah harga pasaran yang dikutip oleh 

Termohon hanya dari kesaksian ahli I (Reinhard Tobing) 

yang tidak berpengalaman dalam bidang penjualan VLCC ; 

(iii) Apabila Penawaran Bid III tidak diajukan oleh Panitia Tender 

dan apabila Essar dimenangkan maka kerugian negara akan 

semakin besar apabila mengikuti pola pikir dari Termohon; 

Maka dari uraian di atas terbukti bahwa tidak ada kaitan 

Penawaran/Bid III dari Pemohon/Frontline, Ltd. dengan  kerugian 

negara seperti diuraikan oleh Termohon di butir 16.6 halaman 

123 dari Putusan Termohon; 

5.5. Kesalahan V Termohon:  

Termohon tidak memahami aturan dasar tender atau TOR yang dimuat 

di surat Goldman Sachs (Singapore) Pte. tanggal 10 Mei 2004 yang 

menjadi dasar hukum diajukannya penawaran ke III oleh Frontline, Ltd. 

(Pemohon) sebab  aturan TOR tersebut memberikan hak kepada 

Pertamina  sebagai penentu terakhir dengan "absolut discretion atau 

absolut decision (keputusan mutlak) khususnya menentukan nasib 

peserta tender apabila ada peserta tender yang gagal memenuhi 

persyaratan tertentu atau "Pertamina" kurang  yakin atas bonafiditas  

peserta pemenang tender". 

Dasar hukum pengajuan penawaran Bid III oleh Frontline, Ltd. 

(Pemohon) adalah aturan main/aturan dasar tender atau TOR dari 

tender yaitu surat Goldman Sachs (Singapore) Pte. (turut  Termohon II) 

tanggal 10 Mei 2004; 

5.5.1. Bukti-bukti kesalahan V Termohon: 

5.5.1.1. Bukti 1 dari Kesalahan V:  

Apa Motivasi Pemohon  Mengajukan  Penawaran/Bid 

III??  

Motivasinya adalah murni strategi bisnis yang umum 

dalam persaingan Tender sebab Pemohon  sebagai 

perusahaan yang berpengalaman dalam Tender-tender 

Internasional sudah biasa menghadapi persoalan 
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Tender. Pemohon  menyadari berdasarkan pengalaman 

di berbagai Tender di dunia bahwa siapapun pihak 

sebagai penawar tertinggi tidak selalu mendapat 

nilai/skor tertinggi, sehingga sebagai "jaga-jaga" atau 

prevention atau untuk mendapat nilai plus maka 

Frontline, Ltd. mengajukan Penawaran/Bid III dan pada 

saat Penawaran/Bid III diajukan ternyata Pemohon  

belum mengetahui hasil dari Tender/Bid II sebab apabila 

Pemohon  sudah mengetahui pasti hasil Tender/Bid II 

dimana Pemohon  sebagai "pemegang nilai tertinggi" 

maka tidak ada alasan dan tidak ada motivasi bagi 

Pemohon  untuk mengajukan Penawaran/Bid III; 

Dasar Hukum Pengajuan penawaran/Bid III: 

Pengajuan atas Bid  III oleh Pemohon  adalah 

"Persyaratan Tender/Aturan Dasar Tender" yang 

sebelumnya telah diumumkan oleh PT Pertamina 

(Persero) dengan surat Goldman Sachs (Singapore) 

Pte. tertanggal 10 Mei 2004 (Bukti P-4), yang di 

halaman 5 dikutip sebagai berikut: 

"Pertamina expressly reserves the right, in its sole and 

absolute discretion, to evaluate the terms and conditions 

of any Binding Proposal to accept or reject any such 

Binding Proposal without specifying reasons therefore 

and to alter or terminate this process at any time, without 

any obligation or compensation or indemnification to the 

bidders and winning bidder. Upon Pertamina`s 

acceptance of the Binding Proposal the short-listed 

bidder(s) and Pertamina shall negotiate in good faith and 

will use their best efforts  to enter into the SPA(s) as 

soon aspracticable; 

You may not make any Binding Proposal except as 

prescribed herein”; 

Terjemahan: 

"Pertamina menegaskan mencadangkan haknya, 

dengan keputusannya sendiri dan absolut, untuk 

melakukan evaluasi ketentuan-ketentuan dan syarat- 

syarat dari semua Proposal Mengikat, untuk menerima 
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atau menolak semua Proposal Mengikat tanpa alasan 

spesifik karenanya dan untuk mengubah atau 

memutuskan proses ini setiap saat, tanpa segala 

keharusan atau kompensasi atau indentifikasi kepada 

peserta lelang dan pemenang lelang. Pada saat 

Pertamina menerima Proposal Mengikat, peserta lelang 

tertentu dan Pertamina akan melakukan negosiasi 

dengan itikad baik dan dengan usaha terbaik mereka 

akan melakukan SPA segera setelah dapat  diIakukan. 

Anda tidak membuat segala Proposal Mengikat kecuali 

sebagaimana diuraikan dalam surat ini”. 

Jadi TOR dari Tender tersebut di atas jelas mengatur  

bahwa: 

"Pertamina mempunyai hak mutlak (absolut) untuk  

menolak Proposal Tender atau Pemenang Tender"; 

Karena Putusan Akhir tetap di tangan PT Pertamina 

(Persero)/turut Termohon I maka Pemohon   

mengajukan penawaran ke III untuk mendapat kredit 

poin tambahan dari Panitia Tender. Jadi motivasi  

pengajuan Penawaran/Bid III bukan karena  

persekongkolan; 

5.5.1.2. Bahwa batas waktu (dead line) penutupan tender  

adalah setelah PT Pertamina (Persero)/turut Termohon I 

menyetujui Binding Bid (Penawaran Mengikat) seperti 

tertulis di aturan tender, Surat turut Termohon II tanggal 

26 Mei 2004 (Bukti P-5) yang dikutip sebagai berikut: 

“Notwithstanding the indicative deadline for negotiation 

of the SPA, and for the avoidance of doubt, the 

negotiation of the SPA will end for all shottlisted bidders 

once Pettamina has agreed to accept a Binding Bid from 

a shott-listed bidders”; 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 

"Dengan mengindahkan batas waktu indikatif bagi  

perundingan SPA untuk menghindari keragu-raguan 

perundingan tentang SPA akan berakhir bagi short- 

listed bidders seketika setelah Pertamina telah 

menyetujui menerima penawaran mengikat dari suatu 
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short-listed bidder”; 

Jadi batas waktu terakhir adalah setelah ada pemenang 

Binding Bid yang ditunjuk oleh turut  Termohon I Jadi 

terbukti pada saat Penawaran Ke-III diajukan oleh 

Pemohon  ternyata belum ada pemenang Penawaran 

Mengikat (Binding Big) dan belum lewat  batas waktu 

terakhir; 

5.5.1.3. Aturan TOR seperti itu adalah biasa didalam setiap 

Tender apalagi Tender Internasional, yang dimaksud 

untuk mengatasi masalah seperti yang dihadapi Essar 

yaitu mengajukan harga tertinggi, akan tetapi ada  resiko 

gagaI bayar. Maka seperti yang lazim dalam semua 

tender di dunia sebagai tindakan pencegahan 

(prevention) dan untuk mendapat nilai tambah maka 

Pemohon  mengajukan Penawaran/Bid III; 

Apabila, Termohon berpendapat Penawaran Bid III tidak 

sesuai dengan aturan TOR, turut Termohon II selaku 

penasihat turut Termohon I, pasti akan menasihati turut 

Termohon I bahwa hal tersebut  tidak sesuai dengan 

aturan TOR dan menyarankan turut Termohon I untuk 

menolak Bid III tersebut; 

5.5.1.4.  Bukti 2 dari Kesalahan V:  

Termohon tidak dapat menunjukkan bukti apa pun 

bahwa hasil Tender/Bid II bocor kepada Pemohon , 

sehingga Termohon hanya menduga-duga atau 

berhalusinasi atau berprasangka tentang motivasi  

pengajuan Penawaran/Bid III oleh Pemohon .; 

5.5.1.4.1. Negara Indonesia adalah negara hukum, 

bukan negara berdasarkan duga-menduga  

atau bukan negara berprasangka buruk dan 

setiap hukuman harus didukung oleh alat bukti 

yang sah sehingga Putusan Termohon yang 

menganggap pengajuan Penawaran/Bid III 

oleh Pemohon  sebagai persekongkolan 

walaupun tanpa bukti apapun adalah tindakan 

Majelis yang tidak ada tempatnya  dalam 

suatu negara hukum;  
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5.6. Kesalahan VI Dari Termohon:  

Walaupun harga pasaran VLCC tidak dapat dipakai sebagai dasar 

mengesampingkan "harga tertinggi tender" yang diajukan peserta 

tender, akan tetapi Termohon juga salah  dalam menentukan harga 

pasaran VLCC sebab kesimpulan Termohon tentang harga pasar 

VLCC tidak didukung oleh  bukti yang sah karena hanya didasarkan 

kepada suatu  artikel di internet dan keterangan satu orang saksi ahli I 

Reinhard Tobing (pemain lokal) yang bukan ahli dalam jual menjual 

VLCC bahkan belum pernah menjual VLCC, padahal di dunia ada 

berbagai jenis VLCC dengan harga dan spesifikasi yang berbeda;  

(Terlampir, sebagai Lampiran A, bukti harga pasar VLCC, yang 

membuktikan salah dan tidak benar keterangan saksi ahli maupun 

artikel di internet yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menilai  

harga pasar VLCC).  

5.7.  Kesalahan VII Dari Termohon:  

Bahwa dalam putusannya Termohon menjatuhkan hukuman denda dan 

ganti rugi kepada Pemohon  tanpa didasari fakta, dasar hukum dan 

perhitungan yang dapat dipertanggung  jawabkan. suatu putusan yang 

tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat harus batal demi hukum 

5.7.1. Bahwa Termohon menjatuhkan hukuman denda terhadap turut 

Termohon II sebesar Rp. 19.710.000.000 (sembilan  belas miliar 

tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan fee sebagai 

financial advisor dan arranger dalam proses  divestasi dari turut 

Termohon I; 

5.7.2. Bahwa Termohon menjatuhkan hukuman denda terhadap  turut 

Termohon IV (PT Perusahaan Pelayaran Equinox sebesar Rp. 

16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta 

rupiah) yang merupakan fee sebagai agen dari Pemohon ; 

5.7.3. Bahwa akan tetapi sebaliknya tanpa dasar dan perincian yang 

jelas Termohon telah menghukum Pemohon  dengan denda 

sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); 

5.7.4. Bahwa suatu putusan yang tidak didasari pertimbangan, fakta 

dan dasar hukum yang cukup harus batal demi hukum. Lebih 

lanjut hal ini dalam dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 638/K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, 

yang mempertimbangkan: 

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau 
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Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang 

kurang cukup dipertimbangkan"  

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

M.A/Pemb/1154/74 tanggal 25 November 1974 disebutkan  

bahwa : 

"Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan 

yang jelas yang dikehendaki oleh Undang-undang dapat 

menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim). 

Apabila tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan 

apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti 

ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal 

demikian dapat dipandang suatu kelalaian dalam acara 

(Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu 

putusan” 

5.7.5. Bahwa demikian pula perhitungan ganti rugi yang harus  dibayar 

oleh Pemohon  Keberatan sejumlah Rp.120.000.000.000,- 

(seratus dua puluh miliar rupiah) tidak dijelaskan dengan 

sempurna dan tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang 

menjadi dasar Termohon  memberikan sanksi kepada Pemohon; 

5.7.6. Bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung 

R.I. apabila tuntutan ganti rugi tidak disertai dengan perincian 

dan bukti-bukti yang jelas maka perhitungan ganti rugi yang tidak 

benar haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:  

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2  

Juni 1971 No.117 K/Sip/1971: 

 “Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan  

sempurna tidak disertai dengan pembuktian yang 

meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus 

diterima oleh Penggugat, tidak dapat  dikabulkan oleh 

Pengadilan;” 

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18  

Desember 1971 No. 598/Sip/ 1971: 

 “Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak 

dibuktikan secara terperinci; maka gugatan untuk ganti 

kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak 

oleh Pengadilan." 
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c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 

1980 No. 550 K/Sip/1979: 

 “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat 

diterima karena tidak diadakan  perincian mengenai kerugian-

kerugian yang dituntut” 

d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 

Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970: 

 “Ganti Kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian 

kerugian-kerugian  dalam bentuk apa yang menjadi dasar 

tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena 

tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”; 

e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 

September 1983 No. 19 K/Sip/1983: 

 “Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa 

oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan 

tidak dapat diterima”. 

f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 

Mei 1984 No. 588 K/Sip/1983: 

 “Tuntutan mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan 

bukti-bukti harus ditolak”; 

5.8. Kesalahan VIII Dari Termohon:  

Frotline, Ltd. (Pemohon) adalah pembeli yang beritikad baik dalam 

tender terbuka dan harus dilindungi oleh undang-undang (ex Pasal 

1341 ayat 2 KUH Perdata) sehingga   Frontline, Ltd. (Pemohon) harus 

dilindungi terlepas dari apakah sah dan tidak sah penunjukan Goldman 

Sachs (Singapore) Pte/turut Termohon II oleh PT Pertamina  

(Persero)/turut Termohon I sebagai Financial Advisor dan Arranger, 

karena Frontline, Ltd. (Pemohon) tidak terlibat dari segi apapun atas 

penunjukan Goldman Sachs  (Singapore) Pte. tersebut 

Bahwa Pemohon  adalah merupakan pemenang tender merupakan dan 

pembeli VLCC yang ditawarkan PT Pertamina (Persero), sehingga 

pembeli/pihak ketiga beritikad baik, berdasarkan ketentuan hukum dan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., harus dilindungi kepentingannya  

secara hukum; 

Bahwa ajaran mengenai perlindungan pihak ketiga beritikad baik dianut 

oleh:  

1. Pembuat Undang-undang seperti dimuat antara lain dimuat dalam:  
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- Pasal 1341 ayat 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa  “Hak-

hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh pihak ketiga  atas 

barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal 

dilindungi" 

- Pasal 1965 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:  

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa  

yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan 

membuktikannya" 

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti antara lain: 

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 

Desember 1958; 

 “Dalam hal  jual beli kepada pihak ketiga telah terlaksana dan 

terbukti pihak pembeli ketiga ini telah bertindak dengan itikad  

baik, haruslah yang belakangan ini diperlindungi”. 

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 

Maret 1982: 

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan 

hukum"  

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 

Januari 1996: 

“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" 

- Putusan Mahkamah Agung RI Na.52 K/SIP/1975 tanggal 23  

September 1975: 

“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" 

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/SIP/1973 tanggal 15  

April 1976: 

“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum" 

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 

April 1976:  

“Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi" 

5.9. Kesalahan IX Dari Termohon:  

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas telah 

terbukti bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya 

persekongkolan dan tindakan yang mengatur harga tender; 

5.10. Kesalahan X Dari Termohon:  

Bahwa Pemohon  telah melakukan pembayaran kedua tanker VLCC  

Nomor  Hull 1540 dan Nomor Hull 1541, secara penuh dengan 
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perincian sebagai berikut: 

1. Pemohon  melakukan pembayaran  

bid band Tanker VLCC (pertama),  

Nomor  Hull 1540      US$ 5,000,000  

Pemohon  melakukan pelunasan  

pembayaran Tanker VLCC (Pertama)  

sebesar       US$ 89,500,000  

Jumlah yang diterima PT Pertamina (Persero)     ============ 

pada tanggal 9 Juli 2004 sebesar    US$ 94,500,000  

2. Pemohon  melakukan pembayaran  

bid bond Tanker VLCC (Pertama),  

Nomor Hull 1541      US$ 5,000,000  

Pemohon  membayar Harga Tanker VLCC (Kedua)  

Sebesar      US$ 71,363,000  

Pemohon  membayar kewajiban sisa  

pembayaran Cicilan ke-5  (pembangunan kapal)  

Pertamina kepada Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. 

      (Pembuat Kapal VLCC) US$ 13,080,000 + US$ 57,000 

      untuk biaya pemulihan (restoration cost) penggantian  

      Nama Kapal dan Tanda-Tanda           =              US$ 13,137,000   

      Jumlah pembayaran Tanker VLCC (Kedua)     ============== 

      dari Pemohon  sebesar                                        US$ 89,500,000  

      Total semuanya 2 (dua) VLCC sebesar   

      US$ 94,500,000 + US$ 89,500,000  =           US$ 184,000,000  

(seratus delapan puluh empat juta dolar Amerika Serikat). Selain itu, 

Pemohon  juga mengeluarkan tambahan biaya untuk Biaya Ganti 

Nama Kapal dan tanda-tanda termasuk Batas Kapasitas sebesar 

US$  123,000 (seratus dua puluh tiga ribu Dolar Amerika Serikat). 

Bahwa oleh karenanya, Termohon sangat keliru karena sesungguhnya 

jumlah US$ 13,137,000 (tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu 

Dolar Amerika Serikat), sebagaimana telah diperinci di atas, telah 

dibayar oleh Pemohon  langsung kepada Hyundai Heavy Industries Co. 

Ltd. Jadi tidak benar atau keliru pertimbangan dari Termohon di 

halaman 71 butir 1.3.67 dari Putusan Termohon yang menyebutkan 

masih ada selisih pembayaran sebesar US$ 13,137,000 (tiga belas juta 

seratus tiga puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat). "  

5.11.Kesalahan XI Dari Termohon:  
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Bahwa Termohon telah secara ngawur mengeluarkan isi Putusan yang 

bukan kewenangan Termohon: 

a. Berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999,  

Termohon tidak berwenang menjatuhkan sanksi tersebut  dalam 

butir 6, 7 dan butir 8 dari diktum Putusan Termohon, karena sudah 

menyangkut kewenangan intern Rapat Umum  Pemegang Saham 

PT Pertamina (Persero); 

b. UU No. 5 Tahun 1999 hanya memberi kewenangan kepada  

Termohon untuk memberikan beberapa sanksi dan sanksi tersebut 

hanya terbatas dikenakan pada Badan Usaha dari Pelaku Usaha. 

Akan tetapi, tidak berwenang terhadap urusan intern dari Badan 

Usaha Pelaku Usaha, baik menyangkut  Pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Saham maupun sanksi intern kepada Direktur dan 

Komisaris (Manajemen) dari Pelaku  Usaha; 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon III mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  agar memberikan putusan  sebagai berikut:  

1. Menyatakan Pemohon  sebagai Pemohon  yang benar; 

2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon  ini untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Termohon tidak berwenang secara yurisdiksi memeriksa 

Pemohon  dan Termohon tidak berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara penjualan Kapal Tanker VLCC yang dijual melalui lelang dan dibeli 

Pemohon   sebagai pemenang Lelang; 

4. Menyatakan Putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha Republik 

Indonesia Perkara No. 07/KPPU-L-2004, yang dibacakan di muka 

persidangan tanggal 3 Maret 2005, adalah batal demi hukum atau tidak sah 

dengan segala akibat hukumnya; 

5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ini; 

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Termohon  

mempunyai yurisdiksi memeriksa Pemohon  dan mengadili perkara ini maka 

Pemohon  mohon  agar memberikan Putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Pemohon  sebagai Pemohon  yang benar;  

2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon  untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Perkara No. 

07/KPPU-L-2004, yang dibacakan di muka persidangan tanggal 3 Maret 

2005, adalah batal demi hukum atau tidak sah dengan segala akibat 

hukumnya; 

4. Menyatakan Pemohon  tidak melanggar pasal 22 Undang-Undang No.5 
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tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat;  

5. Memerintahkan turut Termohon I, turut Termohon II, turut Termohon III dan 

turut Termohon IV untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan ini; 

6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara ini; 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex  aequo et bono).  

 
KEBERATAN PEMOHON IV :  
Prosedur Pengajuan Keberatan:  
1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengeluarkan Putusan No. 07/2004 

seperti tersebut di atas; 

2. Bahwa dalam Putusan No. 07/2004 tersebut Pemohon  Keberatan disebut  

sebagai Terlapor V;  

3. Bahwa Putusan No.07/2004 telah diberitahukan secara resmi kepada 

Pemohon  Keberatan pada tanggal 8 Maret 2005, sebagaimana terbukti 

dari tanda terima salinan petikan Putusan No.07/2004 (Bukti P-2) ditempat 

kedudukan hukum  dan usaha Pemohon  Keberatan (Bukti P-3); 

4. Bahwa Pemohon  Keberatan secara tegas menyatakan keberatan dan 

tidak dapat menerima Putusan No. 07/2004, khususnya segala sesuatu 

yang menyangkut Pemohon  Keberatan; 

5. Bahwa Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai "UU No. 

5/1999") serta Pasal 1 butir 4, Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata 

Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU 

(selanjutnya disebut sebagai "Perma No. 1/2003") memberikan hak kepada 

Pemohon  Keberatan untuk mengajukan keberatan kepada KPPU di 

Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Pemohon  Keberatan 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah  menerima 

pemberitahuan tersebut, sebagai berikut: 

Pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999: 

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima 

pemberitahuan putusan tersebut” 

Penjelasan 44 ayat (2) U U No. 5/1999:; 
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“Cukup  jelas”;  

Pasal 1 butir 19 UU No. 5/1999; 

"Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempat kedudukan hukum 

usaha pelaku usaha” 

Penjelasan 1 butir 19 UU No. 5/1999: 

"Cukup jelas” 

Pasal 2 Perma No.1/2003:  

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada  

Pengadilan Negeri; 

2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak; 

Pasal 4 ayat (1) Perma No.1/2003;  

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU”; 

Pasal  1 butir 4 Perma No.1/2003; 

1. ……………. 

2. ……………. 

3. ……………. 

4. Hari adalah hari kerja;  

6. Bahwa pengajuan keberatan ini telah dilakukan oleh Pemohon  Keberatan 

di dalam tenggang waktu dan sesuatu dengan tata cara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan, in casu  sebagaimana tersebut 

dalam butir 5 di atas, oleh karena itu Termohon Keberatan memohon 

kepada Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menerima 

keberatan ini; 

Ruang Lingkup: 
7.    Bahwa dalam Putusan No. 07/2004, Termohon Keberatan pada dasarnya 

melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, penilaian dan 

menyimpulkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat dalam proses divestasi 2 (dua) unit tanker Very Large 

Crude Cariiers ("VLCC") yang dibuat oleh Hyundai Heavy Industries Co.Ltd 

Nomor Hull 1540 dan Nomor Hull 1541 (untuk selanjutnya disebut sebagai 

"Divestasi 2 (dua) unit VLCC")  dalam hal: 

1. Proses penunjukan Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte sebagai financial advisor dan arranger;  

2. Proses penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Fontline, Ltd. 

sebagai  pemenang; 
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(Vide bukti P-1 butir 2 halaman 2);  

8. Bahwa terhadap dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan  

usaha tidak sehat dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC tersebut,  

Termohon Keberatan menggunakan sebagai dasar hukum pasal-pasal 

dalam  UU No. 5/1999 sebagai berikut: 

a. Dugaan pelanggaran Pasal 16 UU No. 5/1999 dilakukan oleh Turut 

Termohon I/Terlapor I, Turut Termohon II/Terlapor II dan Turut 

Termohon III/Terlapor III; (Vide Bukti P-1 butir 8 halaman 111), dalam 

hal: Proses penunjukan Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte sebagai finanscial advisor; 

Proses penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd 

sebagai pemenang;  

b. Dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5/1999 dilakukan oleh 

Turut Termohon I/Terlapor I dan Turut Termohon II/Terlapor II; (Vide 

Bukti P-1 butir 8 halaman 114), dalam hal: 

Proses penunjukan Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte sebagai financial advisor dan arranger; 

c. Dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 dilakukan oleh Turut 

Termohon I/Terlapor I, Turut Termohon II/Terlapor II, Turut Termohon 

III/Terlapor III, Turut Termohon IV/Terlapor IV dan Pemohon   

Keberatan/Terlapor VI (Vide Bukti P-1 butir 14 halaman 118); 

 Proses penunjukan Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman 

Sachs(Singapore), Pte sebagai financial advisor dan arranger; 

 Proses penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd. 

sebagai pemenang; 

9 Bahwa karena Pemohon  Keberatan tidak terlibat dalam proses 

penunjukan Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), 

Pte, sebagai  financial advisor dan arranger, maka keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon   Keberatan dikhususkan pada proses penetapan 

Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd. sebagai pemenang dalam 

proses Divestasi 2 (dua) unit  VLCC; 

Kompetensi Absolut;  
10.  Bahwa sebagaimana telah Termohon Keberatan sampaikan dalam butir 7 

sampai dengan butir 8 di atas, Termohon Keberatan pada dasarnya 

melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, penilaian dan 

menyimpulkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC, yang salah 
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satunya adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dilakukan 

oleh Turut Termohon I/Terlapor I, Turut Termohon II/Terlapor II, Turut 

Termohon III/Terlapor III, Turut  Termohon IV/Terlapor IV dan Pemohon  

Keberatan/Terlapor V; 

11.   Bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 menyebutkan sebagai berikut:  

Pasal 22 UU No. 5/1999 : 

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 

dan atau menentukan pemenang sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat." (huruf tebal dan garis bawah dari 

Pemohon  Keberatan); 

12. Bahwa mengenai definisi "tender" telah dijelaskan dalam bagian 

Penjelasan Pasal  22  UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: 

Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999; 

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu 

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan 

jasa". (huruf tebal dan garis bawah dari Pemohon  Keberatan); 

13. Bahwa dari definisi yang termuat dalam bagian Penjelasan Pasal 22 UU 

No. 5/1999 tersebut secara jelas-jelas dan kasat mata serta tidak bisa 

diartikan lain bahwa “tender” yang menjadi  ruang lingkup UU No. 5/1999 

adalah untuk : 

  Tawaran harga untuk mendorong suatu pekerjaan, atau dengan kata lain  

dengan kata lain: tawaran harga dengan tujuan dapat ditunjuk sebagai 

"pemborong/kontraktor" ; 

 Tawaran harga untuk mengadakan barang-barang, atau dengan kata 

lain: tawaran harga dengan tujuan dapat ditunjuk sebagai "supplier”; 

 Tawaran harga untuk menyediakan jasa, atau dengan kata lain: tawaran 

harga dengan tujuan dapat ditunjuk sebagai “konsultan/advisor"; 

14. Bahwa dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC, in casu dalam proses 

penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd. sebagai 

pemenang, beberapa calon pembeli telah melakukan penawaran harga 

untuk membeli 2 unit VLCC tersebut, bukannya penawaran harga untuk 

ditunjuk sebagai pemborong/kontraktor, atau supplier, atau 

konsultan/advisor; 

15. Bahwa memang terdapat "tender" untuk tujuan lainnya diluar definisi 

"tender"  yang menjadi ruang lingkup UU No. 5/1999, antara lain 

sebagaimana dimaksud dalam butir 14 di atas, akan tetapi UU No. 5/1999 

secara tegas dan jelas hanya membatasi ruang lingkupnya terbatas pada 
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apa yang diatur dalam UU No. 5/1999 itu sendiri dan memang demikianlah 

maksud dan tujuan dari Pembuat undang-undang; 

16. Bahwa berdasarkan butir 10 sampai dengan butir 15 tersebut di atas, 

terbukti bahwa proses Divestasi 2 (dua) unit  VLCC, in casu dalam proses 

penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline. Ltd. sebagai 

pemenang, tidak termasuk dalam ruang lingkup "tender" sebagaimana 

dimaksud dalam UU  No. 5/1999; 

17. Bahwa karena proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC, in casu dalam proses 

penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd. sebagai 

pemenang, tidak termasuk kategori "tender" yang menjadi ruang lingkup 

UU No. 5/1999 maka Termohon Keberatan tidak memiliki Kompetensi 

secara Absolut untuk melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, 

penilaian dan menyimpulkan dugaan terjadinya praktek monopoIi dan atau 

persaingan usaha tidak sehat;  

18. Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan adanya "Pedoman Tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" 

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Pedoman") yang dikeluarkan oleh 

Termohon Keberatan sendiri dan dipublikasikan dalam situs internet milik 

Termohon Keberatan: http://www.kppu.or.id, yang pada bagian 3.3.1 butir 

4 (Bukti P- 4) tertulis sebagai berikut:   

Tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media  

masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, tender harus dilakukan 

secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui 

media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan 

bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat 

luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat 

mengikutinya." (huruf tebal dan  garis bawah dari Pemohon  Keberatan); 

19. Bahwa proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC, in casu proses penetapan 

Turut  Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd. sebagai pemenang, tidak 

termasuk dalam kategori "tender" sebagaimana dimaksud dalam 

Pedoman, dengan dasar  antara lain sebagai berikut: 

 Undangan untuk melakukan penawaran harga tidak diumumkan dalam  

media masa tetapi berupa undangan penawaran kepada pihak-pihak 

yang terbatas sebagaimana terbukti dalam Request For Bid tertanggal 10 

Mei 2004 (untuk selanjutnya disebut "Request For Bid") yang dikeluarkan 

oleh Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore}, Pte, 
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dalam hal ini mewakili Turut Termohon I/Terlapor I: PT. Pertamina 

(Pesero); (Bukti P- 5). Pilihan terhadap posedur ini dapat dibenarkan 

karena tidak ada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang mensyaratkan bahwa Proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC harus 

diumumkan dalam media masa; 

 Dalam Request For Bid, Yang telah diterima dan disetujui oleh setiap 

calon  pembeli yang memberikan penawaran harga (Bukti P-6), terdapat 

ketentuan yang menunjukkan bahwa proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC 

tidak termasuk kategori "tender" sebagaimana dimaksud dalam 

Pedoman, sebagai berikut:  

 Reguest For  Bid, halaman 5: 

 “Pertamina expressiy reserves the right, in its sole and absolute 

discretion, to evaluate the terms and conditions of any Binding Proposal, 

to accept or reject any such Binding  Proposal without specifying reasons 

therefore and to alter or terminate this process at any time, without any 

obligation or compensation or indemnification to the bidders and winning 

bidder. Upon Pertamina's acceptance of the Binding Proposal, the short- 

listed bidder(s) and Pertamina shall negotiate in good faith and will use 

their best efforts to enter the SPA(s) as soon as practicable."  

 Terjemahan Bahasa Indonesia: 

 Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, berdasarkan diskresi 

mutlak yang dimilikinya, untuk menilai syarat-syarat dan ketentuan- 

ketentuan dari setiap Penawaran Yang Diajukan, untuk menerima atau 

menolak atas setiap Penawaran Yang Diajukan tersebut tanpa perlu 

menyebutkan alasannya dan untuk mengubah atau menghentikan proses 

ini pada saat kapanpun, tanpa ada kewajiban atau kompensasi atau 

jaminan apapun kepada para penawar dan pemenang. Atas permintaan 

Pertamina, penawar-penawar yang terpilih dan Pertamina akan 

bernegosiasi dengan itikad baik dan akan menggunakan upaya 

terbaiknya  untuk membuat Perjanjian Jual Beli (SPA) sesegera mungkin; 

20. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 10 sampai dengan 

butir 19 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki 

Kompetensi Absolut untuk melakukan penelitian, penyelidikan/ 

pemeriksaan, penilaian dan menyimpulkan dugaan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses Divestasi 2 

(dua) unit VLCC, in casu dalam proses penetapan Turut Termohon 

III/Terlapor III: Frontline, Ltd. sebagai pemenang, dan karenanya Pemohon  
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Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat 

agar dapat menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki 

Kompetensi Absolut dan membatalkan dan atau menyatakan batal 

Putusan No. 07/2004 berikut segala  akibat hukumnya; 

Putusan No. 07/2004 Obscuur Libel;  
21. Bahwa dalam membahas dugaan pelanggaran Pasal 16 UU No. 5/1999, in 

casu dalam Proses penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, 

Ltd. sebagai pemenang, Termohon Keberatan telah menyatakan pada butir 

9.4.2..2.3 halaman. 113 dalam Putusan No. 07/2004, sebagai berikut: 

Butir 9.4.2,2.3 halaman 113: 

"Bahwa SPA tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat  

mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa secara tidak 

jujur maupun secara melawan hukum maupun dengan cara menghambat 

persaingan;" (huruf tebal dan garis bawah dari Pemohon  Keberatan); 

22. Bahwa dengan dinyatakannya bahwa SPA tidak mengakibatkan  terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, secara tidak 

jujur, maupun secara melawan hukum, maupun dengan cara menghambat  

persaingan, berarti SPA telah dinyatakan oleh Termohon Keberatan tidak 

melanggar UU No. 5/ 1999; 

23. Bahwa karena telah dinyatakan oleh Termohon Keberatan tidak melanggar 

UU No. 5/1999, maka seluruh proses yang terkait dalam pembuatan SPA 

tersebut, in casu proses penetapan Turut Termohon III/Terlapor III: 

Frontline, Ltd. sebagai pemenang dalam proses Divestasi 2 (dua) buah 

VLCC, haruslah dianggap tidak melanggar UU No. 5/1999, atau dengan 

kata lain SPA tersebut dibuat berdasarkan "suatu sebab/causa yang halal" 

(Vide Pasal 1320  KUH Perdata); 

24. Bahwa adalah aneh dan tidak masuk akal apabila kemudian Termohon 

Keberatan mendalilkan bahwa proses "tender" yang merupakan bagian 

dari proses ditetapkannya Turut Termohon III/Terlapor III: Frontline, Ltd. 

sebagai pemenang dalam proses Divestasi 2 (dua) buah VLCC, adalah 

suatu proses yang melanggar UU No. 5/1999 sebagaimana dimaksud 

dalam amar putusan  butir 5 halaman 124 dalam Putusan 07/2004, 

sebagai berikut : 

Amar Putusan Butir 5 halaman 124: 

"Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II: 

Goldman Sachs (Singapore), Pte. Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor 
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V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox tebukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999";  

25. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 21 sampai dengan 

butir 24 tersebut di atas terbukti Putusan No. 07/2004 dapat dikategorikan 

sebagai suatu putusan yang obscuur libel, dan karenanya Pemohon  

Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat 

agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan  No. 07/2004 

berikut segala  akibat hukumnya; 

Termohon Keberatan Telah Bertindak  Melampaui Wewenang  (Exces De 

Pouvoir): Mengenai Sanksi 
26. Bahwa dalam amar Putusan No. 07/2004 pada butir 12, halaman 126, 

Termohon Keberatan telah menjatuhkan sanksi sebagai berikut: 

"Menghukum Terlapor I: PT Pertamina (Persero) untuk tidak melakukan 

hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V: 

PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs 

(Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd dan Terlapor V: PT 

Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan 

dalam putusan ini" (huruf tebal dan garis  bawah dari Pemohon  

Keberatan); 

27. Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Keberatan 

berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: 

Pasal 47 UU No. 5 1999: 

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif 

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 

Penjelasan: Cukup Jelas; 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

berupa:  

a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16; dan atau; 

b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan atau;  

c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan 

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan  

atau; 

Penjelasan: Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan 
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atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha 

secara keseluruhan; 

 d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan  posisi dominan, dan atau; 

Penjelasan: Cukup Jelas;  

e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 

usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28, dan  atau;  

Penjelasan: Cukup Jelas; 

f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau; 

Penjelasan: Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada 

pihak lain yang dirugikan; 

 g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar rupiah); 

 Penjelasan: Cukup Jelas; 

28. Bahwa seandainya terbukti Pemohon  Keberatan melakukan pelanggaran  

terhadap UU No. 5/1999, quod non, Jenis sanksi yang dijatuhkan 

Termohon Keberatan tersebut secara jelas-jelas dan kasat mata tidak 

terdapat pada jenis sanksi yang merupakan kewenangan Termohon 

Keberatan berdasarkan Pasal  47 UU No. 5/1999; 

29. Bahwa seandainya terbukti Pemohon  Keberatan melakukan pelanggaran  

terhadap UU No.  5/1999, quod non, sanksi yang dijatuhkan Termohon 

Keberatan tersebut secara jelas-jelas dan kasat mata bertentangan 

dengan  Penjelasan dari Pasal 47 ayat (2) butir c UU No. 5/1999 sebagai 

berikut; 

Penjelasan pasal 47 ayat (20 butir C UU No. 5/1999: "Yang diperintahkan 

untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan 

kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; 

30. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 26 sampai dengan  

butir 29 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah 

bertindak   melampaui wewenang yang diberikan oleh UU No. 5 1999 

dalam membuat Putusan No. 07/2004, dan karenanya Pemohon  

Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat 

agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No. 07/2004 

berikut segala akibat hukumnya;  

Termohon Keberatan Telah Bertindak Melampaui Wewenang  (Exces De  
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Pouvoir): Mengenai Kerugian Negara 
31. Bahwa dalam butir 16.6 (yaitu butir 16.6.1 sampai dengan butir 16.6.5) 

pada halaman 123-124 dalam Putusan No.07/2004 Termohon Keberatan 

telah menetapkan adanya "kerugian negara", sebagai berikut: 

Butir 16.6 halaman 123: 

”Perihal Kerugian Negara” 

Butir 16.6.1 halaman 123: "Bahwa harga pasar VLCC pada saat itu 

berkisar US $ 90,000,000 (sembilan puluh juta US Dolar). Waktu 

pembuatan VLCC berkisar antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, maka 

harga VLCC milik Terlapor I yang langsung bisa dipergunakan memiliki 

nilai yang lebih tinggi. Present value dari VLCC Terlapor I, berdasarkan 

return on investment hasil kajian dari Japan Marine, adalah sebesar 

11,83% atau sekitar US $ 20,000,000 (dua puluh juta US Dolar) sehingga 

harga pasar per VLCC milik Terlapor I adalah sekitar US $ 110,000,000 

(seratus sepuluh juta US Dolar)"; 

Butir 16.6.2 haIaman 123: 123 : 

“Bahwa berdasarkan artikel dari Trade Winds (httg://www.tradewinds.no 

per tanggal 14 Juni 2004) harga pasar VLCC pada saat itu adalah sekitar 

US $ 102,000,000 (seratus dua juta US Dolar) (Bukti C1)"; 

Butir 16.6.3 halaman 123: 

"Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli I pada bagian Tentang Duduk 

Perkara angka 43.11, harga pasar VLCC pada saat itu berkisar antara US 

$  105,000,000 (seratus lima juta US Dolar) -120,000,000 (seratus dua 

puluh juta US Dolar)"; 

Butir 16.6.4 halaman 123: 

“Bahwa nilai penjualan 2 (dua) unit VLCC Terlapor I adalah sebesar US $  

184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta US Dolar) sedangkan 

harga pasar VLCC Dada saat itu berkisar antara US $ 204,000,000 (dua 

ratus empat juta US Dolar) -US $ 240,000,000 (dua ratus empat puluh juta 

US Dolar) sehingga terdapat potensi kerugian negara antara US $ 

20,000,000 (dua puluh juta US Dolar) -US $ 56,000,000 (lima puluh enam 

juta US Dolar) atau setara dengan Rp 180.000.000.000 (seratus delapan 

puluh miliar rupiah) Rp  504.000.000 (lima ratus empat miliar rupiah) 

dengan nilai tukar rupiah  sebesar Rp 9.000,00 per US $ 1"; 

Butir 16.6.5 halaman 124: 

“Bahwa Majelis Komisi berkeyakinan, pihak yang paling menikmati 

keuntungan dari kerugian yang timbul secara berturut-turut adalah Terlapor 
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III dan  Terlapor II"; 

32. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU No. 5/1999 kepada Termohon 

Keberatan adalah sebagaimana dimaksud Pasal 36 sebagai berikut:  

“Wewenang Komisi meliputi: 

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang 

dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat;  

Penjelasan:  Cukup jelas;  

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek  

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

Penjelasan : Cukup jelas; 

 c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang 

ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya; 

Penjelasan: Cukup jelas; 

d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada 

atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat;  

Penjelasan: Cukup jelas; 

e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang ini; 

Penjelasan: Cukup jeIas; 

f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang  

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 

ini;  

Penjelasan : Cukup jelas ; 

g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,  

saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf 

f, yang .tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 

Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;  

h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang 

melanggar  ketentuan undang-undang ini; 

Penjelasan: Cukup jelas; 
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i.    Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti 

lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;                         

     Penjelasan: Cukup jelas; 

j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

pelaku usaha lain atau masyarakat; 

     Penjelasan: Cukup jelas;  

k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 

melakukan praktek monopoIi dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

Penjelasan: Cukup jelas; 

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha  

yang melanggar ketentuan Undang-undang ini."  

33. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 5/1999 

kepada Termohon Keberatan ternyata UU No. 5/1999 tidak pernah 

memberikan kewenangan kepada Termohon Keberatan untuk menetapkan 

kerugian negara. Apalagi berdasarkan dalil-dalil sebagaimana berikut, 

kerugian negara, yang didalilkan oleh Termohon Keberatan tidak terbukti, 

yaitu: 

 Bahwa "harga pasar" yang didalilkan oleh Termohon Keberatan pada 

butir 16.6.2 halaman 123 Putusan No. 07/2004 sama sekali tidak 

berdasar karena hanya berupa wawancara dari seorang "shipbroker" 

yang kebenarannya sangat subyektif. apalagi artikel tersebut dibuat 

pada tanggal 14 Juni 2004, yaitu setelah penandatanganan SPA; 

 Bahwa begitu juga "harga pasar" yang didalilkan oleh Termohon 

Keberatan pada butir 16.6.3 halaman 123 Putusan No. 07/2004 sama 

sekali tidak berdasar karena hanya pendapat seseorang yang  

kebenarannya sangat subyektif, apalagi pendapat tersebut diberikan 

pada tanggal 6 Oktober  2004 (Post factum); 

 Bahwa rentang penawaran harga pada bid pertama yang diajukan oleh 

para calon pembeli, yang sudah lama berkecimpung dalam bisnis 

VLCC, dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC adalah: antara US $ 

162 juta, yang diajukan oleh OSG, sampai dengan US $ 183 juta, yang 

diajukan oleh  Essar (vide Bukti P-1: Putusan No. 07/2004 halaman 66); 

Sedangkan rentang harga pada bid kedua yang diajukan oleh para 

calon pembeli, yang sudah lama berkecimpung dalam bisnis VLCC, 

dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC adalah antara US $ 170 juta, 

yang diajukan oleh OSG, sampai dengan US $ 183,5 juta, yang 

diajukan oleh  Essar. (vide Bukti P-1: Putusan No. 07/2004 halaman 
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67); 

 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa "harga pasar" pada saat itu 

adalah sebagaimana terlihat pada harga yang diajukan oleh para calon 

pembeli, sehingga tidak terbukti adanya kerugian negara sebagaimana 

yang  didalilkan oleh Termohon Keberatan; 

 Bahwa dalam artikel yang diterbitkan oleh Compass Maritime Services, 

LLC tertanggal 11 Juni 2004, estimasi harga 1 (satu) unit VLCC Baru 

adalah dengan 300.000 dwt adalah US $ 88 juta;  

Bahwa dalam artikel yang diterbitkan oleh Compass Maritime Services, 

LLC tertanggal 18 Juni 2004, estimasi harga 1 (satu) unit VLCC Baru 

adalah dengan 300.000 dwt adalah US $ 88 juta; 

 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas terbukti bahwa estimasi 

harga pasar untuk 2 (dua) VLCC adalah sekitar US $ 176 juta, yang hal 

ini tidak jauh berbeda dengan harga yang diajukan oleh para calon 

pembeli 2 (dua) unit VLCC, sehingga tidak terbukti adanya kerugian 

neqara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Keberatan;  

34. Bahwa mengenai masalah kerugian, Termohon Keberatan hanya 

berwenang  untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya 

kerugian di pihak “pelaku usaha lain" atau "masyarakat". bukan negara, 

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 36 huruf j UU No. 5/1999; 

35. Bahwa mengenai ganti rugi atas kerugian yang timbul, Termohon 

Keberatan hanya berwenang menetapkan ganti rugi kepada pelaku usaha 

atau kepada pihak lain yang dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam 

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5/1999 sebagai berikut:  

 Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5/1999: 

"Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang 

dirugikan; 

36. Bahwa yang dimaksud dengan kata "masyarakat" sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 huruf j UU No.5/1999 dan kata "pihak lain" sebagaimana 

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No.5/1999 tidak 

dapat ditafsirkan sebagai "negara" karena UU No. 5/1999 justru ditujukan 

untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

yang dilakukan oleh pelaku usaha baik tanpa maupun bersama 

pemerintah, sebagaimana tertera dalam Bagian Umum Penjelasan UU No. 

5/1999 sebagai berikut: 

"Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu 

dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan 
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dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi, 

Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai 

oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga 

pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam 

kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi 

persaingan usaha yang tidak sehat; 

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan 

yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk 

keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada 

amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung 

menunjukkan corak  yang sangat monopolistik"; 

37. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 31 sampai dengan 

butir 36 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah 

bertindak  Putusan No.07/2004, dan karenanya Pemohon  Keberatan 

dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat 

membatalkan dan atau menyatakan batal Putusan No. 07/2004 berikut 

segala akibat hukumnya; 

Termohon Keberatan Telah Bertindak Melampaui Wewenang (Exes De 

Pouvoir): Mengenai Tender  
38. Bahwa dalam butir 10 sampai dengan butir 20 di atas, Pemohon  

Keberatan telah menjelaskan bahwa "tender" yang menjadi ruang lingkup 

UU No. 5/1999  adalah: 

 Tawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan, atau dengan kata 

lain: tawaran harga dengan tujuan dapat ditunjuk sebagai "pemborong/ 

kontraktor"; 

 Tawaran harga untuk mengadakan barang-barang, atau dengan kata 

lain: tawaran harga dengan tujuan dapat ditunjuk sebagai "supplier"; 

tawaran harga untuk menyediakan jasa, atau dengan kata lain: tawaran 

harga dengan tujuan dapat ditunjuk sebagai "konsultan/advisor";  

39. Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan No. 07/2004 pada butir 15.5.2 

halaman 121 dengan itikad buruk dengan tanpa kewenangan serta  secara 

arogan telah mendefinisikan istilah "tender" yang sangat berbeda dengan 

yang diatur dalam UU No. 5/1999, sebagai berikut: "Bahwa yang dimaksud 

tawaran mengajukan harga adalah meliputi tawaran untuk pembelian atau 

tawaran untuk pengadaan suatu barang atau jasa."  (huruf tebal dan garis 

bawah dari Pemohon  Keberatan); 
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40. Bahwa definisi "tender" yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan 

pada butir No.15.5.2 dalam Putusan No. 07/2004 jelas-jelas bertentangan 

dengan definisi "tender" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 

22 UU No. 5/1999, dan definisi "tender" yang bertentangan dengan definisi 

"tender”  sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999 

tersebut digunakan oleh Termohon Keberatan sebagai dasar untuk 

membuat putusan No. 07/2004; 

41. Bahwa karena UU No. 5/1999 termasuk dalam wilayah hukum publik, 

sebagaimana juga hukum pidana, dimana dianut prinsip legalitas (nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege penali), maka tindakan Termohon 

Keberatan ini  jelas-jelas melukai  rasa keadilan; 

42. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 38 sampai dengan 

butir 41  tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah 

bertindak melampaui wewenang yang diberikan oleh UU No. 5/1999 dalam 

membuat Putusan No. 07/2004, dan karenanya Pemohon  Keberatan 

dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Termohon agar dapat 

membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan No. 07/2004 berikut 

segala akibat  hukumnya; 

Termohon Keberatan Telah Bertindak Melampaui Wewenang (Exces De 
Pouvoir): Definisi Persekongkolan 
43. Bahwa pada butir 14 halaman 118 dalam Putusan No. 07/2004 Termohon 

Keberatan menduga adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak  sehat berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: 

Pasal 22 UU No. 5/1992: 

"Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III Terlapor IV dan terlapor V;" 

44. Bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 mengatur sebagai  berikut: 

Pasal 22 UU No. 5/1999:  

“Pelaku usaha dilarang  bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 

dan  atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat."  

45. Bahwa istilah "persekongkolan" yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 

5/1999 didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 sebagai 

berikut:  

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud 
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untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang  

"bersekongkol" ; 

46. Bahwa dengan demikian untuk membuktikan terpenuhinya unsur 

"bersekongkol" maka setidaknya harus dibuktikan: 

1. Unsur "kerja sama/kesepakatan" (konkrit) dan 

2. Unsur "dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan" 

(kesengajaan); 

47. Bahwa harus dipenuhinya unsur "kerja sama/kesepakatan" dan unsur 

"dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan" untuk 

membuktikan adanya "persekongkolan", juga dinyatakan buku karangan 

Knud Hansen, dkk, "Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition of 

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition", Edisi, Revisi, 

Cetakan 2, Jakarta: Katalis, 2002, yang  merupakan bacaan wajib bagi 

mereka yang ingin memahami UU No. 5/1999, pada halaman 83 sampai 

dengan halaman 90, sebagai berikut: 

Halaman 85: 

"Persekongkolan adalah perilaku pasar bersama berdasarkan atas 

kesepakatan bersama; 

Halaman 89: 

"Menurut rumusan undang-undang ini (Pemohon  Keberatan: UU No. 

5/1999), para pihak yang bekerja sama atau yang terlibat dalam 

persekongkolan usaha harus bermaksud untuk menguasai pasar yang 

bersangkutan demi kepentingan mereka sendiri". (Bukti P- 7); 

48. Bahwa Termohon Keberatan dalam putusan No. 07/2004 pada butir 15.2.2 

halaman 119 dengan cara itikad buruk dengan tanpa kewenangan serta 

secara arogan telah mendefinisikan istilah "persekongkolan" sebagai 

berikut:  

Bahwa pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender adalah kerja sama antara dua pihak atau 

lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan 

penyesuaian (concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender 

sebelum  penyerahan (comparing bid prior to submission) dan atau 

menciptakan persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui 

dan atau  memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun  mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan  untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 
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tender tertentu." 

49. Bahwa dalam definisi "persekongkolan" sebagaimana tertera pada butir 

15.2.2  putusan No. 07/2004, Termohon Keberatan telah memasukan 

unsur "kelalaian" yang menggantikan unsur "kesengajaan", sebagai 

berikut: 

1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; 

2. -    Secara terang-terangan, dan atau; 

- Diam-diam melalui tindakan penyesuaian (concerted action), dan 

atau: 

- Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (comparing 

bid  prior to submission), dan atau ; 

- Menciptakan persaingan semu (sham competition), dan atau; 

- Menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak 

melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui  bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur 

dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu."; 

50. Bahwa definisi "persekongkolan" yang dipergunakan oleh Termohon 

Keberatan pada butir 12.2.2 halaman 119 dalam Putusan No. 07/2004 

jelas-jelas bertentangan dengan definisi "persekongkolan" Pasal 22 UU No. 

5/1999, dan sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 8 UU No. 5/1999 

digunakan oleh  Termohon Keberatan sebagai dasar untuk membuat 

Putusan No. 07/2004; 

51. Bahwa karena UU No. 5/1999 termasuk dalam wilayah hukum publik, 

sebagaimana juga hukum pidana, dimana dianut prinsip legalitas (nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege penali), maka tindakan Termohon 

Keberatan ini jelas-jelas melukai rasa keadilan; 

52. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 43 sampai dengan 

butir  51 tersebut atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah bertindak 

melampaui wewenang yang diberikan oleh UU No. 5/1999 dalam membuat  

Putusan No. 07/2004, dan di karena Pemohon  Keberatan dengan ini 

memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan 

dan/atau menyatakan batal Putusan No. 07/2004 berikut segala akibat 

hukumnya; 

Termohon Keberatan Telah Bertindak Sewenang-Wenang  (Detournement 

De Pouvoir): Mendasarkan Putusannya Pada Kebohongan  

Kebohongan  Pertama: 
53. Bahwa pada butir 16.5.1 halaman 123 dalam Putusan No. 07/2004 
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Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut: 

Butir 16.5.1 halaman 123:  

"Terlapor V menerima fee sebagai agen dari Terlapor III sekurang-

kurangnya US $ 1,840,000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu US 

Dolar) atau setara dengan Rp. 16.560.000.000 (enam belas miliar lima 

ratus enam puluh juta Rupiah) dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 

9.000,00 per US $ 1."   

54. Bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan tersebut adalah suatu  

kebohongan karena Pemohon  Keberatan tidak menerima fee dari Turut 

Termohon III/ Terlapor III: Frontline Ltd. dan juga tidak dari pihak manapun, 

sehubungan dengan proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC tersebut.;  

55. Bahwa  terhadap dalil Termohon Keberatan yang termuat pada butir 16.5.1 

dalam Putusan No. 07/2004, Pemohon  Keberatan  ini secara tegas 

mensomir Termohon Keberatan untuk membuktikan kebenarannya; 

56. Bahwa berdasarkan kebohongan tersebut kemudian Termohon Keberatan 

menjatuhkan denda kepada Pemohon  Keberatan yang besarnya 

didasarkan pada fakta yang merupakan "kebohongan" tersebut, 

sebagaimana dimaksud dalam, amar Putusan No. 07/2004 pada butir 11 

halaman 126, sebagai berikut: 

Butir 11 halaman 126: 

"Menghukum Terlapor V: PT. Perusahaan Pelayaran Equinox membayar 

denda sebesar Rp.16.560.000.000,- (enam belas miliar lima ratus enam 

puluh  juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Jakarta I yang beralamat di JI. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat 

melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212."  

57. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 53 sampai dengan 

butir 56 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah 

melakukan kebohongan dan mendasarkan Putusan No. 07/2004 pada 

kebohongan  tersebut, dan karenanya Pemohon  Keberatan dengan ini 

memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar dapat membatalkan 

dan/atau menyatakan  batal Putusan No. 07/2004 berikut segala akibat 

hukumnya; 

Kebohongan Kedua: 
58. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum butir 15.2.5 halaman 120 dalam 

Putusan No.07/2004 Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut: 
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Butir 15.2.5 halaman 120:  

"Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V 

melaporkan melalui email kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih 

melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada  

bagian Tentang Hukum angka 1.3.4"; 

59. Bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan itu jelas-jelas adalah 

juga  merupakan suatu kebohongan. Isi email sebagaimana yang 

dimaksud dalam butir 15.2.5 dalam Putusan No. 07/2004 tersebut secara 

lengkap adalah sebagai berikut: 

"Tor, 

see Attachment, as discussed  

The price hasn't yet been agreed, apart form that this SPA should, if it 

meets with your approval, be the final version.  

Nick" 

(Bukti P-8) 

Terjemahan bahasa Indonesia:  

Tor, 

Lihat Lampiran, sebagaimana didiskusikan.  

Harga belum disepakati, selain dari itu maka Perjanjian Jual-Beli (SPA) ini, 

jika anda setujui, akan menjadi versi yang final. 

Nick   

60. Bahwa adalah tidak masuk akal bagi orang yang mempunyai akal sehat, 

dengan mendasarkan pada apa yang tertulis pada email sebagaimana 

dimaksud dalam Bukti P-8 dapat diambil kesimpulan sebagaimana dimuat 

Putusan No. 07/2004 butir 15.2.5 halaman 120. Maksud dari kata-kata: 

"The price hasn't yet been agred” adalah bahwa Turut Termohon I/Terlapor 

I : PT. Pertamina (Persero) belum memutuskan siapa pemegang Divestasi 

2 (dua)  unit VLCC dan ini bukan berarti ada proses negosiasi; 

61. Bahwa merupakan fakta bahwa Pemohon  Keberatan tidak pernah 

melakukan  negosiasi harga dengan pihak manapun selama proses 

Divestasi 2 (dua) unit  VLCC yang hal ini telah ditegaskan dalam 

keterangan yang diberikan oleh Pemohon  Keberatan sebagaimana 

ditanyakan dalam Putusan 07/2004 butir 12.19 halaman 13, sebagai 

berikut ;  

Butir 12.19 halaman 13:  

“Bahwa antara tanggal  7 sampai  9 Juni 2004, Terlapor V tidak  

mengadakan komunikasi dengan Terlapor II mengenai penawaran harga”; 
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62. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 58 sampai dengan  

butir 61 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah 

melakukan kebohongan dan mendasarkan Putusan No. 07/2004 pada 

kebohongan dan mendasarkan Putusan No. 07/2004 pada kebohongan 

tersebut, dan karenanya Pemohon  Keberatan dengan ini memohon 

kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan No. 07/2004 berikut segala akibat hukumnya;  

Termohon Keberatan Tidak Berhasil Membuktikan Unsur-Unsur  Pasal 22; 
63. Bahwa dalam Putusan No. 07/2004, Termohon Keberatan mendalilkan 

telah berhasil membuktikan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagai 

berikut:  

 Butir 15.1.7 halaman 119: 

 “Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;” 

Butir 15.2.12 halaman 120: 

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi;” 

Butir 15.3.3 halaman 121: 

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pihak lain terpenuhi;” 

Butir 15.4.2 halaman 121:  

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengatur dan atau 

menentukan pemenang terpenuhi;” 

Butir 15.5.4 halaman 121: 

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tender terpenuhi;” 

Butir 15.6.6 halaman 121: 

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;” 

Unsur "Pelaku usaha" dan Unsur "Pelaku usaha lain" .  
64. Bahwa untuk membuktikan unsur "pelaku usaha" dalam Putusan No. 

07/2004, khusus mengenai Pemohon  Keberatan, Termohon Keberatan 

mendalilkannya pada butir 15.1.6 halaman 119 dalam Putusan No. 

07/2004, sebagai berikut:  

 Butir 15.1.6 halaman 119:  

“Bahwa Terlapor V merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diuraikan  pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.5;" 

65. Bahwa untuk membuktikan unsur "pelaku usaha lain", Termohon 

Keberatan mendalilkannya pada butir 15.3.1 halaman 120 dalam Putusan 

No. 07/2004,  sebagai berikut: 
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Butir 15.3.1 halaman 120:  

“Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah salah satu atau lebih dari 

Terlapor I sampai dengan Terlapor V yang melakukan persekongkolan 

dengan salah satu atau lebih dari Terlapor I sampai dengan Terlapor V;" 

66. Bahwa untuk menerangkan Pasal 22 UU No. 5/1999, Buku GTZ 

menyatakan pada halaman 313 dan halaman 314 sebagai berikut : 

"Persekongkolan harus ditujukan untuk mengakibatkan terjadinya tender 

kolusif. Hal ini menjadi kian penting dalam hal tender kolusif terjadi bila 

para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan 

salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan 

penawaran pura-pura saja (dengan penawaran harga tinggi yang 

terkoordinasi, yang mengharap bahwa kontrak diberikan kepada penawar 

yang memasukkan  penawaran tertinggi). (huruf tebal dari penulis buku); 

Persekongkolan juga bertujuan untuk melakukan tender kolusif, jika posisi 

yang  mengumumkan tender dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha 

yang bersepakat dengan seorang penawar individu potensial untuk 

mempengaruhi hasil pengumuman tender untuk keuntungan penawar yang 

bersangkutan dengan tidak lagi memperhatikan penawaran yang diajukan 

oleh penawar lainnya (kira-kira dalam hal korupsi, atau nepotisme, atau hal 

yang "dikenal atau bahkan dipelihara selama ini")."  (Bukti P-9); 

67. Bahwa berdasarkan Buku GTZ tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

“persekongkolan" hanya dapat terjadi antara: 

 Antara para pesaing, yaitu antara "pelaku usaha" dengan "pelaku 

usaha  lain” atau antara: 

 Antara yang mengumumkan tender dengan seorang penawar, yaitu 

yang mengumumkan tender adalah "pelaku usaha" dan penawar 

adalah "pelaku usaha lain", atau sebaliknya: yang mengumumkan 

tender adalah "pelaku usaha lain" dan penawaran adalah "pelaku 

usaha";  

68. Bahwa dalam proses divestasi 2 (dua) buah VLCC, Pemohon  Keberatan 

bukanlah pihak “pesaing” dan juga bukan pihak “yang mengumumkan 

tender”. Pemohon  Keberatan hanyalah bertindak untuk dan atas nama 

pihak penawar atau sebagai penghubung (lison) pihak penawar atau 

sebagai wakil dari pihak  penawar sebagaimana terbukti pada butir 8.29 

halaman 6 dan butir 9.8 halaman  9 dalam putusan No. 07/2004, sebagai 

berikut: 

  Butir 8.29 halaman 6; 
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“Bahwa sejak awal proses tender, Terlapor I mengetahui Terlapor V 

mewakili 6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaran termasuk 

Terlapor III. Tim Divestasi mempertimbangkan Terlapor V sebagai lison 

(penghubung) dari perusahaan-perusahaan yang diwakilinya;"  

Butir 9.8 halaman 9:  

"Bahwa Terlapor II mengetahui Terlapor V sebagai perusahaan broker 

perkapalan dan sejak awal proses merupakan wakil dari Terlapor III;"  

69. Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Pemohon  

Keberatan tidak pernah menandatangani perjanjian apapun, baik dengan 

pihak Turut Termohon II/Terlapor II : Goldman Sachs (Singapore), Pte 

maupun dengan pihak Turut Termohon I/Terlapor I: PT. Pertamina 

(Persero), dalam proses Divestasi 2 (dua) buah VLCC, sebagaimana 

terbukti dalam butir 8.30 halaman 6 Putusan No. 07/2004 sebagai berikut : 

Butir 8.30 halaman 6:  

"Bahwa Terlapor V tidak menandatangani perjanjian dengan Terlapor I 

dalam proses Divestasi VLCC;"  

70. Bahwa dalam menjalankan tugas untuk dan atas nama pihak penawar atau  

sebagai penghubung (Iison) dari pihak penawar atau sebagai wakil dari 

pihak penawar. Pemohon  Keberatan hanya melaksanakan instruksi dari 

pihak penawar; 

71. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 63 sampai dengan 

butir 70 tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon  Keberatan tidak dapat 

diklasifikasi sebagai “pelaku usaha” dan juga tidak dapat diklasifikasi 

sebagai “pelaku usaha lain" menurut Pasal 22 UU No. 5/1999; 

72. Bahwa karena terbukti bahwa Pemohon  Keberatan tidak dapat 

diklasifikasi  sebagai "pelaku usaha" dan juga tidak dapat diklasifikasi 

sebagai "pelaku usaha lain" menurut Pasal 22 UU No. 5/1999, maka unsur 

"pelaku usaha" dan unsur "pelaku usaha lain" sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 UU/1999  tidak terpenuhi untuk Pemohon  Keberatan; 

73. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 63 sampai dengan 

butir 72 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak berhasil  

membuktikan adanya unsur "pelaku usaha" dan unsur "pelaku usaha lain" 

bagi Pemohon  Keberatan dan Pemohon  Keberatan dengan ini memohon 

kepada Majelis Hakim Yang Termohon agar dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan No. 07/2004 berikut segala akibat hukumnya;   

Unsur  “Bersekongkol” 
74. Bahwa dengan tidak terbukti unsur  "pelaku usaha" dan unsur "pelaku 
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usaha  lain" bagi Pemohon  Keberatan, maka unsur "bersekongkol" tidak 

perlu dibuktikan karena dengan sendirinya dugaan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses Divestasi 2 

(dua) unit VLCC  berdasarkan pasal 22 UU No. 5/1999 tidak dikenakan 

kepada Pemohon  Keberatan; 

75. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon  Keberatan bahwa dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam 

proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999 

tidak dapat dikenakan kepada Pemohon  Keberatan, maka Pemohon  

Keberatan akan membahas unsur "bersekongkol" sebagaimana dalam 

butir-butir berikut ini;  

76. Bahwa untuk membuktikan unsur "bersekongkol", Termohon Keberatan 

mendalilkannya pada butir 15.2.1 halaman 119 sampai dengan butir 

15.2.12 halaman 120 dalam Putusan No. 07/2004, sebagai berikut: 

Butir 15.2.1 halaman 119: 

"Bahwa yang dimaksud persekongkolan sesuai dengan ketentuan Pasal 

120 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerja 

sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan 

maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku 

usaha yang  bersekongkol “; 

Butir 15.2.2 halaman 119:  

"Bahwa pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender adalah kerja sama antara dua pihak atau 

lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan 

penyesuaian (concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender 

sebelum penyerahan (comparing did prior to submission) dan atau 

menciptakan persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui 

dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan 

meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 

tender tertentu;" 

Butir 15.2.3 halaman 119: 

“Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.31-

1.3.32, sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah 

penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan skor 

tertinggi dimiliki oleh Terlapor III;" 

Butir 15.2.4 halaman 120: "Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan 
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untuk memutuskan  Terlapor III sebagai pemenang mengingat selisih 

harga penawaran yang cukup signifikan sebesar US $ 5,500,000;" 

Butir 15.2.5 halaman 120: 

“Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 204 Terlapor V  

melaporkan melalui e-mail kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih 

melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.4; 

"Butir 15.2.6 halaman 120: 

"Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41- 

1.3.42 Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga 

Kepada Terlapor II dengan selisih US $ ribu dari penawaran Essar;  

“Butir 15.2.7 halarnan 120: 

"Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 

1.3.27; 

Butir 15.2.8 halaman 120: 

"Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak 

di hadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid- 

bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (Iihat uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.16-1.3.17 dan 1.3.28); 

Butir 15.2.9 halaman 120: 

"Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun 

membiarkan dan tidak mengambilkan tindakan apapun, walaupun Terlapor 

I  mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;" 

Butir 15.2.10. halaman 120: 

“Bahwa bid ketiga tersebut membuka peluang bagi Direksi Terlapor I untuk 

memutuskan Terlapor III sebagai pemenang sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.47;" 

Butir 15.2.11 halaman 120: 

“Bahwa dengan demikian Terlapor II telah memfasilitasi dan Terlapor I  

telah menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya 

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam 

rangka  memenangkan peserta tender tertentu;"  

Butir 15.2.12 halaman 120: 

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi;"  

77. Bahwa sebagaimana telah Pemohon  Keberatan sampaikan dalam butir 43 

sampai dengan butir 52 di atas telah terbukti bahwa definisi 



 Hal. 208 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

"persekongkolan" yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan dalam 

Putusan No. 07/2004 jelas-jelas bertentangan dengan definisi 

"persekongkolan"  sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 butir 8 UU No. 

5/1999, dan tersebut digunakan oleh Termohon Keberatan sebagai dasar 

untuk membuat Putusan  No. 07/2004; 

78. Bahwa karena Termohon Keberatan menggunakan definisi 

“persekongkolan" yang bertentangan dengan UU No.5/1999 sebagai dasar 

untuk membuat Putusan No. 07/2004, maka unsur “persekongkolan” tidak 

terbukti; 

79. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam butir 44 

sampai dengan butir 47 di atas, untuk membuktikan adanya unsur 

“persekongkolan", seharusnya dibuktikan unsur-unsur yang terdapat pada 

definisi "persekongkolan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 UU 

No. :  5 tahun 1999, yaitu: 

1. Unsur “kerja sama/kesepakatan” (konkrit) dan; 

2. Unsur "dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan” 

(kesengajaan);  

80. Bahwa dari dalil-dalil yang termuat dalam butir 15.2.1 halaman 119 sampai 

dengan butir 15.2.12 halaman 120 dalam Putusan No. 07/2004 tidak 

terbukti adanya unsur “kerja sama/kesepakatan” dan unsur “dengan 

maksud untuk pasar bersangkutan"; dengan dasar sebagai berikut: 

a. Bahwa untuk memutuskan adanya "kerja sama/kesepakatan: harus 

dibuktikan antara lain baik adanya koordinasi antara pelaku usaha. 

(vide: Bukti P- 7, Buku GTZ halaman 87). In casu, Termohon Keberatan 

tidak  berhasil membuktikan adanya koordinasi tersebut; 

b. Bahwa untuk memutuskan adanya "dengan maksud untuk pasar 

bersangkutan", harus dilihat dari indikasi apakah pelaku usaha yang 

bersangkutan menguasai pangsa pasar sebesar 50% di pasar 

bersangkutan, sebagai berikut (vide: Bukti P-7, Buku GTZ halaman 89): 

 Apabila pelaku usaha yang bersangkutan menguasai pangsa pasar 

sebesar 50% di pasar bersangkutan maka dapat diduga bahwa 

kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menguasai pasar.; 

 Apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak menguasai pangsa 

pasar sebesar 50% di pasar bersangkutan maka kegiatan tersebut 

tidak dapat  diklasifikasi sebagai "dengan maksud untuk menguasai 

pasar bersangkutan".; 

Dalam hal ini tidak terbukti bahwa Turut Termohon lII/Terlapor III: 
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Frontline, Ltd. Telah menguasai "pasar jual-beli VLCC", apalagi 

"pasar jual-beli VLCC" tidak dapat dibatasi oleh batas negara 

bersangkutan bukan merupakan  kewenangan dari Termohon 

Keberatan; 

81. Bahwa karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam butir 80 di atas 

tidak  berbukti, maka unsur "bersekongkol" dengan sendirinya tidak 

terbukti; 

82. Bahwa selain itu, dalil-dalil yang dibuat oleh Pemohon  Keberatan dalam  

membuktikan unsur "bersekongkol", yaitu dalil-dalil pada butir 15.2.1 

halaman 119 sampai dengan butir 15.2.12 halaman 120, terbukti tidak 

benar, sebagai berikut: 

a. Mengenai Butir 15.2.2: 

Bahwa sebagaimana telah Pemohon  Keberatan sampaikan dalam butir 

43 sampai dengan butir 52 di atas telah terbukti bahwa definisi 

"persekongkolan" yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan dalam 

Putusan No. 07/2004 jelas-jelas bertentangan dengan definisi 

"persekongkolan" sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 butir 8 UU 

No. 5/1999;  

b. Mengenai Butir 15.2.3: Bahwa dalil Termohon Keberatan pada butir 

15.2.3 ini dapat menyesatkan bagi para pembaca karena "seolah-olah" 

setelah pembukaan penawaran harga pada tanggal 8 Juni 2004, 

Frontline, Ltd. telah meraih peringkat tertinggi sebagai calon sebagai 

pemenang Divestasi 2 (dua) unit VLCC sebagaimana terbukti dalam 

butir 1.3.35 halaman 67 Putusan No. 07/2004 sebagai berikut: 

Butir 1.3.35 halaman 67:  

“Bahwa dengan demikian total skor dari masing-masing shorlisted 

bidder adalah (Bukti C131, C154): 

1. Essar: 95%  

2. Terlapor III: 98%  

3. OGS: 94,1%  

Bahwa setelah pembukaan penawaran harga pada tanggal 8 Juni 2004 

walaupun harga penawaran harga yang diajukan oleh Essar lebih tinggi 

dari Frontline, Ltd., tetapi Essar memiliki peringkat yang lebih rendah 

dari pada Frontline, Ltd. karena kemampuan pembayaran Essar dinilai 

lebih rendah, sebagaimana terbukti dalam butir 8.38 halaman 7 dan 

butir 1.3.42.2 halaman 68 Putusan No. 07/2004 sebagai berikut: 

"Bahwa posisi Essar pada awalnya merupakan ranking 1 (satu) tetapi 
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pada saat Terlapor II melakukan konfirmasi ke State Bank of India 

terkait dengan kemampuan pembayaran uang muka ternyata State 

Bank of India tidak mempunyai komitmen pada Essar untuk membayar 

uang muka;"  (huruf tebal dan garis bawah dibuat oleh Pemohon  

Keberatan); 

Butir 13.3.42.2 halaman 68: "Tidak ada komitmen dari SBI untuk 

membuat pembayaran down payment Essar;" (huruf tebal dan garis 

bawah dibuat oleh Pemohon  Keberatan); 

Mengenai Butir 15.2.4;  

Bahwa dalil Termohon Keberatan pada Butir 15.2.3. yang menyatakan 

bahwa Direksi Turut Termohon I/Terlapor I memiliki keraguan untuk 

memutuskan Terlapor III sebagai pemenang, adalah tidak benar karena 

tidak pernah ada fakta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Termohon  Keberatan yang mendukung dalil ini; 

d.  Mengenai Butir 15.2.5: Bahwa sebagaimana telah Pemohon  Keberatan 

sampaikan dalam butir 58 sampai dengan butir 62 di atas, 

pertimbangan hukum Termohon Keberatan dalam butir ini adalah 

merupakan suatu kebohongan; 

e. Mengenai Butir 15.2. 7: Mengenai penyerahan penawaran harga yang 

dilakukan oleh Pemohon  Keberatan pada tanggal 9 Juni 2004, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama Turut Termohon III/Terlapor III: 

Frontline, Ltd., masih dalam batasan waktu yang diatur dalam Request 

For Bid pada butir 5 halaman 10, sebagai berikut: 

Request For Bid butir 5 halaman 10:  

"Negotiation of SPA with short-listed bidder(s): May 28 up to Hune 9, 

2004  (Vide: Bukti P-5); 

Terjemahan bahasa Indonesia: 

Negosiasi Perjanjian Jual-Beli dengan penawar (penawar) yang terpilih: 

28  Mei sampai dengan 9 Juni 2004.  

Bahwa berdasarkan surat dari Turut Termohon II/Terlapor II: Goldman 

Sachs (Singapore), Pte kepada Turut Termohon III/Terlapor III: 

Frontline, Ltd, tertanggal 26 Mei 2004 Turut Termohon III/Terlapor III: 

Frontline, Ltd  temasuk dalam kategori short-listed bidder (s) (Bukti P-

l0); 

f. Mengenai Butir 15.2.8:  

 Bahwa dalil Termohon Keberatan pada Butir 15.2.8 ini adalah tidak 

benar karena tidak pernah ada suatu ketentuan, termasuk ketentuan 
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dalam  Request for Bid. Yang mensyaratkan bahwa pembukaan 

penawaran harga harus dilakukan di depan Notaris; 

g. Mengenai butir 15.2.9: 

Bahwa dalil Termohon Keberatan pada Butir 15.2.9 ini adalah tidak 

benar karena tidak ada pelanggaran prosedur , in casu dalam proses 

penetapan Frontline, Ltd.sebagai pemenang Devistasi 2 (dua) unit 

VLCC, termasuk  terhadap prosedur yang terdapat dalam Request for 

Bid;  

Bahwa apalagi dalam Request for Bid pada halaman 5 yang telah 

disepakati oleh seluruh pihak yang mengajukan penawaran harga telah 

diatur ketentuan sebagai berikut:  

"Pertamina expressly reserves the right, in its sole and absolute 

discretion, to evaluate the terms and conditions of any Binding 

Proposal, to accept or reject any such Binding Proposal without 

specifyina reasons therefore and to alter or terminate this process at 

any time, without any obligation or compensation or indemnification to 

the bidders and winning bidder. Upon Petamina's acceptance of the 

Binding Proposal, the short-listed bidder (s) and Pertamina shall 

negotiate in good faith and will use their best efforts to enter the SPA(s) 

as soon as practicable"; 

Terjemahan Bahasa Indonesia: 

Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, berdasarkan diskresi  

mutlak yang dimilikinya, untuk menilai syarat-syarat dan ketentuan- 

ketentuan dari setiap penawaran yang diajukan, untuk menerima atau 

menolak atas setiap Penawaran Yang Diajukan tersebut tanpa perlunya  

menyebutkan alasannya dan untuk mengubah atau menghentikan 

proses  ini pada saat kapanpun, tanpa ada kewajiban atau kompensasi 

atau jaminan apapun kepada para penawar dan pemenang. Atas 

permintaan Pertamina, penawar (-penawar) yang terpilih dan Pertamina 

akan bernegosiasi dengan itikad baik dan akan menggunakan upaya 

terbaiknya  untuk membuat Perjanjian Jual-Beli (SPA) sesegera 

mungkin; 

83. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 74 sampai dengan 

butir 82 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak berhasil  

membuktikan adanya unsur “bersekongkol” yaitu: (i) karena menggunakan 

definisi “bersekongkol” yang keliru, (ii)karena tidak membuktikan dengan 

definisi “bersekongkol” yang benar, (iii) karena dalil-dalil yang digunakan 
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tidak memiliki dasar, maka Pemohon  Keberatan dengan ini memohon 

kepada Majelis  Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan No.07/2004 berikut segala akibatnya; 

Unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang”; 
84. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "pelaku usaha", unsur "pelaku 

usaha lain” dan unsur "bersekongkol” bagi Pemohon  Keberatan, maka 

unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang”/ tidak perlu dibuktikan 

karena dengan sendirinya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC 

berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak dapat dikenakan kepada 

Pemohon  Keberatan;  

85. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon  Keberatan bahwa dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam 

Proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999 

tidak dapat  dikenakan kepada Pemohon  Keberatan, maka Pemohon  

Keberatan akan membahas unsur "mengatur dan atau menentukan 

pemenang" sebagaimana dalam butir-butir berikut ini; 

86. Bahwa untuk membuktikan unsur "mengatur dan atau menentukan 

pemenang" Termohon Keberatan mendalilkannya pada butir 15.4.1 sampai 

dengan butir 15.4.2 halaman 121 dalam Putusan No.07/2004, sebagai 

berikut: 

Butir 15.4.1 halaman 121: 

“Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III dan Terlapor V sesuai dengan uraian pada bagian Tentang 

Hukum angka 15.2.3 -15.2.9 adalah dalam rangka mengatur Terlapor III 

sebagai pemenang tender Divestasi VLCC"; 

Butir 15.4.2 halaman 121: 

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengatur dan atau 

menentukan pemenang terpenuhi"; 

87. Bahwa dalil Termohon Keberatan pada butir 15.4.1 tersebut merujuk pada 

butir 15.2.3 (halaman 119 Putusan No.07j2004) sampai dengan butir 

15.2.9 (halaman 120 dalam Putusan No.07/2004), sebagai berikut: 

Butir 15.2.3 halaman 119:  

Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.31- 

1.3.32 sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah 

penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan skor 

tertinggi dimiliki oleh Terlapor III"; 
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Butir 15.2.4 halaman 120: "Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan 

untuk memutuskan Terlapor III sebagai pemenang mengingat selisih harga 

penawaran yang cukup signifikan sebesar US $ 5,500,000"; 

Butir 15.2.5 halaman 120: 

"Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V 

melaporkan melalui e-mail kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih 

melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.4"; 

Butir 15.2.6 halaman 120:  

"Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41-

1.3.42 Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga 

kepada Terlapor II dengan selisih US $ 500 ribu dari penawaran Essar"; 

Butir 15.2.7 halaman 120: 

“Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka  

1,3.27";  

Butir 15.2.8 halaman 120: 

"Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak 

dihadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid-

bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (Iihat uraian pada 

bagian  Tentang Hukum angka 1.3.16 -1.3.17 dan 1.3.28)"; 

Butir 15.2.9 halaman 120:  

"Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun 

membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun Terlapor I 

mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur";  

88. Bahwa dalil-dalil pada butir 15.2.3 (halaman 119 Putusan No.07/2004) 

sampai dengan butir 15.29 (halaman 120 Putusan No.07/2004) terbukti 

tidak benar sebagaimana telah Pemohon  Keberatan dalam butir 82 di 

atas;  

89. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 84 sampai dengan  

butir 88 tersebut di atas unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang" 

tidak terbukti untuk Pemohon  Keberatan karena Termohon Keberatan  

menggunakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar dengan ini memohon 

kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan No. 07/2004 berikut segala  akibat hukumnya; 

Unsur “tender”:  
90. Bahwa untuk membuktikan unsur "tender", Termohon Keberatan 
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mendalilkannya pada butir 15.5.3 dan butir 15.5.4 halaman 121 dalam 

Putusan No.07/2004, sebagai berikut: 

Butir 15.5.3 halaman 121: 

“Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.8-

1.3.9, Terlapor I telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak 

tertentu untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli 2 

(dua) unit VLCC milik Terlapor I"; 

Butir 15.5.4 halaman 121: 

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tender terpenuhi";  

91. Bahwa sebagaimana telah Pemohon  Keberatan sampaikan dalam butir 38 

sampai dengan butir 42 di atas telah terbukti bahwa Termohon Keberatan 

menggunakan definisi “tender” yang bertentangan dengan definisi “tender” 

sebagaimana dimaksud dalam bagian  Penjelasan Pasal 22 UU No. 

5/1999 sebagai dasar untuk membuat Putusan No. 07/2004; 

92. Bahwa karena Termohon Keberatan menggunakan definisi “tender” yang 

bertentangan dengan UU No. 5/1999 sebagai dasar untuk membuat 

Putusan No. 07/2007;  

93. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 90 sampai dengan 

butir 92 tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak  

berhasil membuktikan adanya unsur “tender” menurut UU No. 5/1999 dan 

Pemohon  Keberatan dengan ini memohon kepada  Majelis Hakim Yang 

Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal putusan  

No. 07/2004 berikut segala akibat hukumnya; 

Unsur “Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat”; 
94. Bahwa untuk membuktikan unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat", Termohon Keberatan mendalilkannya pada butir 15.6.1 

dalam  halaman 121 sampai dengan butir 15.6.6 dalam halaman 122 

dalam putusan No. 07/2004, sebagai berikut: 

Butir 15.6.1 halaman 121: 

“Bahwa dengan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 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"; 

Butir 15.6.2 halaman 121: 

Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 15.2.3 -15.2.9 penyerahan bid 
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ketiga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sendiri oleh Terlapor I dan Terlapor II dan disepakati oleh peserta tender 

sehingga tindakan penyerahan bid ketiga tersebut telah dilakukan secara 

melawan  hukum"; 

Butir 15.6.3 halaman 121: 

“Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III dan Terlapor V telah menghambat secara melawan hukum 

peserta tender lain sebagai pemenang tender divestasi VLCC "; 

Butir 15.6.4 halaman 121: 

“Bahwa dengan tidak diberinya kesempatan yang sama bagi Essar dan 

OSG untuk memasukkan bid ketiga telah menghilangkan kesempatan 

untuk  memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi"; 

Butir 15.6.5 halaman 122: 

“Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan tersebut telah menghambat 

persaingan usaha” ; 

Butir 15. 6.6 halaman 122: 

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi"; 

95. Bahwa inti dari dalil Termohon Keberatan tersebut adalah sebagaimana 

dimaksud dalam Butir 15.6.2 halaman 121 Putusan No. 07/2004, yang 

merujuk pada Butir 15.2.3 (halaman 19 Putusan No. 07/2004) sampai 

dengan Butir 15.2.9 (halaman 120 dalam Putusan No. 07/2004), sebagai 

berikut: 

Butir 15.2.3 halaman 119: 

Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.31- 

1.3.32, sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah  

penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan skor 

tertinggi dimiliki oleh Terlapor III “; 

Butir 15.2.4 halaman 120: 

"Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan untuk memutuskan Terlapor 

III sebagai pemenang mengingat selisih harga penawaran yang cukup 

signifikan sebesar US $ 5,500,000"; 

Butir 15.2.5 halaman 120: 

"Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V 

melaporkan melalui e-mail kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih 

melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada 

bagian tentang  hukum angka 1.3.4"; 
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Butir 15.2.6 halaman 120: 

"Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian tentang hukum angka 1.3.41-

1.3.42  Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga 

kepada Terlapor II dengan selisih US $ 500 ribu dari penawaran Essar”; 

Butir 15.2.7 halaman 120: 

“Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian tentang hukum angka 

1.3.27"; 

Butir 15.2.8 halaman 120: 

"Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak  

dihadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid-

bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (Iihat uraian pada 

bagian tentang hukum angka 1.3.16-1.3.17 dan 1.28)"; 

Butir 15.2.9 halaman 120:  

"Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun 

membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun Terlapor I 

mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur"; 

96. Bahwa dalil-dalil pada butir 15.2.3 (halaman 119 Putusan No. 07/2004) 

sampai dengan butir 15.2.9 (halaman 120 Putusan No. 07/2004) terbukti 

tidak benar sebagaimana telah Pemohon  Keberatan sampaikan dalam 

butir 82 di atas; 

97. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 94 sampai dengan 

butir 96 tersebut di atas unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat" tidak terbukti untuk Pemohon  Keberatan karena 

Termohon Keberatan menggunakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar 

dan Pemohon  Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim 

Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal 

Putusan No.07/2004 berikut  segala akibat hukumnya; 

TERMOHON KEBERATAN TELAH BERTINDAK MELAMPAUI WEWENANG  

(EXCES DE POUVOIR) : PEMERIKSAAN DILUAR RENTANG WAKTU YANG 

DITENTUKAN UNDANG-UNDANG) ;  

98. Bahwa penyelidikan/pemeriksaan yang dilakukan Termohon Keberatan 

untuk membuat putusan No : 07/2004  telah dilakukan diluar rentang waktu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 dan pasal 43 

UU  No. 5/1999 sebagai berikut : 

a. Bahwa pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut : " 

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) dan 
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ayat  (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan 

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima 

laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan 

pemeriksaan lanjutan; 

b. Bahwa pasal 43 UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut : 

(1). Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) ; 

(2). Bila diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga  

puluh) hari; 

(3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi 

pelanggaran terhadap Undang-Undang ini selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) atau ayat (2) ; 

Pelanggaran dalam pemeriksaan Pendahuluan:  

c. Bahwa dalam butir 1 halaman 2 putusan No : 07/2004 dinyatakan 

bahwa Termohon Keberatan telah menerima laporan pada tanggal 29 

Juni 2004; 

d. Bahwa dalam butir 4 halaman 2 putusan No : 07/2004 dinyatakan 

bahwa Termohon Keberatan telah mengeluarkan surat penetapan No. 

13/PEN/KPPU/VII/2004 untuk melakukan pemeriksaan Pendahuluan 

terhitung sejak tanggal 29 Juli 2004 sampai dengan tanggal 29 

September 2004 (vide: halaman 2 butir 4 putusan No : 07/2004); 

e. Bahwa surat Penetapan No. 13/PEN/KPPU/VII/2004 tersebut 

melanggar prosedur karena seharusnya, berdasarkan pasal 39 ayat (1) 

UU No. 5/1999, pemeriksaan pendahuluan sudah harus berakhir 30 

(tiga puluh) hari setelah menerima laporan, in casu Pemeriksaan 

Pendahuluan seharusnya berakhir pada tanggal 29 Juli 2004, bukan 

tanggal 29 September 2004 ;  

Pelanggaran Dalam Pemeriksaan Lanjutan: 

f. Bahwa dalam butir 17 halaman 16 putusan No : 07/2004 dinyatakan 

bahwa Termohon Keberatan telah mengeluarkan penetapan No. 

15/PEN/KPPU/VII/2004 tanggal 10 September 2004 untuk melanjutkan 

perkara No. 07/KPPU-L/2004 untuk pemeriksaan lanjutan terhitung 

sejak 10 September 2004 sampai dengan 13 Desember 2004 (vide: 

halaman 16 angka 17 putusan No ; 07/2004) ; 
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g. Bahwa Surat Penetapan No. 15/PEN/KPPU/VII/2004 tersebut 

melanggar prosedur, karena seharusnya :  

 Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 dalam waktu 

selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan 

Termohon Keberatan wajib menetapkan perlu atau tidaknya 

dilakukan pemeriksaan lanjutan, in casu pemeriksaan lanjutan harus 

sudah  dimulai tanggal 29 Juli 2004, bukan tanggal 10 September 

2004 ; 

 Berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 5/1999 pemeriksaan lanjutan 

sudah harus selesai selambat-lambatnya 60 ( enam puluh) hari 

sejak dimulainya pemeriksaan lanjutan, in casu pemeriksaan 

lanjutan sudah harus selesai selambat-lambatnya tanggal 26 

September 2004 bukan  tanggal 13 Desember 2004 ;  

Pelanggaran Dalam Perpanjangan Pemeriksaan lanjutan : 

h. Bahwa Surat Keputusan No. 03/KEP/KMK-PL/KPPU/XII/2004 tanggal 

14 Desember 2004 untuk melakukan perpanjangan pemeriksaan 

lanjutan melanjutkan perkara No : 07/KPPU-L/2004 terhitung sejak 

tanggal 11 Desember 2004 sampai dengan 25 Januari 2005 (vide 

halaman 20 angka  20 putusan No. 07/2004) juga telah melanggar 

prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 UU No. 

5/1999; 

99. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 98 tersebut di 

atas, karena Termohon Keberatan telah melanggar prosedur sebagaimana 

diatur dalam 39 ayat (1) UU No. 5/1999 dan pasal 43 UU. No. 5/1999, 

maka terbukti bahwa Termohon Keberatan telah melampaui wewenang 

yang diberikan oleh UU No. 5/1999 ((exces de pouvoir) dalam membuat 

putusan No. 07/2004 dan karenanya putusan No. 07/2004 harus dibatalkan 

atau dinyatakan batal  berikut segala akibat hukumnya ;  

TERMOHON KEBERATAN TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG 

(DETOURNEMENT DE POUVOIR) : SAKSI YANG DIGUNAKAN MEMPUNYAI 

BENTURAN  KEPENTINGAN (CONFLICT  INTEREST) ; 

100. Bahwa Termohon keberatan menggunakan seorang saksi ahli yang 

mempunyai benturan kepentingan yang mana kesaksian tersebut 

digunakan Termohon Keberatan untuk membuat putusan No. 07/2004 ;  

101. Bahwa kesaksian tersebut adalah mengenai "harga pasar" yang didalilkan 

oleh Termohon Keberatan pada butir 16.6.2 halaman 123 putusan 

No.07/2004 yang nyata-nyata kebenaran kesaksian tersebut sangat 
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subyektif ; 

102. Bahwa saksi yang digunakan Termohon Keberatan adalah saudara 

Rheinhad Tobing, dari Puradika Group, dimana dalam pemeriksaan yang 

dilakukan oleh KPPU terhadap saudara Rheinhad Tobing pada tanggal 6 

Oktober 2004 pukul 10.10 - pukul 11.30 WIB, sebagaimana termuat dalam 

Berita Acara Pemeriksaan (vide berkas Nomor B.24 yang diajukan oleh 

Termohon  Keberatan, selanjutnya disebut sebagai "Bukti B.24') terbukti 

bahwa :  

 Puradika mewakili ShipCon, yaitu pihak dalam proses divestasi VLCC; 

 Puradika mewakili Clarkson, yaitu calon pembeli yang diundang dalam 

proses divestasi VLCC sebagaimana terbukti dalam berkas diajukan 

oleh Termohon Keberatan Nomor C.257 dengan Nomor urut 22; 

 Puradika juga calon pembeli yang diundang dalam proses divestasi 

VLCC sebagaimana terbukti dalam berkas yang diajukan oleh 

Termohon Keberatan Nomor C.257 dengan Nomor urut 23 ; 

 Bahwa Rheinhad Tobing terafiliasi dengan Puradika group dapat juga 

dilihat dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Republik  Indonesia No: C-13592 HT.01.01.TH.202., tentang 

Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puradika 

Tradaship Universal dengan No. NPWP : 02.146.063.9-015.000 

tertanggal 23 Juli 2002 beserta Anggaran Dasar PT. Puradika 

Tradaship Universal yang memuat keterangan-keterangan mengenai 

pemilik serta siapa yang mendirikan perusahaan tersebut yaitu salah 

satunya adalah Rheinhad LB. Tobing; 

103. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam butir 100 sampai 

dengan  butir 102 tersebut di atas terbukti bahwa saudara Rheinhad 

Tobing tidak dapat dikualifikasi sebagai saksi ahli karena mempunyai 

benturan kepentingan dan karenanya putusan No : 07/2004 harus 

dibatalkan  dan/atau dinyatakan batal berikut segala akibat hukumnya; 

TERMOHON KEBERATAN TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG 

(DETOURNEMENT DE POUVOIR) : MENGABAIKAN PRINSIP DUE 

PROCESS OF LAW DALAM PROSES PEMERIKSAANNYA, SEHINGGA 

PUTUSAN  TERMOHON CACAT HUKUM :  

104. Bahwa dalam melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, penilaian 

dan menyimpulkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat ("pemeriksaan') Termohon Keberatan telah 

bertindak "Seolah-olah" sebagai suatu badan peradilan yang mana 
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Termohon Keberatan tidak layak dan tidak mempunyai dasar untuk 

melakukan itu, antara lain sebagai  berikut: 

 Proses pemeriksaan yang dilakukan Termohon Keberatan dilakukan 

dalam ruangan yang dilengkapi "meja hijau" dan anggota dari 

Termohon Keberatan menempati " meja hijau " tersebut serta bertindak 

seolah-olah sebagai " Hakim disuatu badan peradilan; 

 Pihak Pemohon  Keberatan ditempatkan pada kursi didepan "meja 

hijau"  sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemohon  Keberatan 

adalah Terdakwa ; 

 Terdapat pula sebutan dan jabatan yang lazim digunakan dalam badan 

peradilan yaitu sebutan " panitera " untuk mencatat proses sidang dan 

buat berita acara pemeriksaan ; 

 Dalam proses pemeriksaan pihak Pemohon  Keberatan juga 

diinterogasi oleh para investigator yang bertindak seakan-akan sebagai 

seorang”Jaksa Penuntut Umum " padahal investigator tersebut tidak 

memiliki dasar hukum untuk melakukan penyelidikan karena UU No. 

5/1999 memberikan  kewenangan tersebut hanya kepada anggota 

Termohon Keberatan ; 

 Bahwa seandainya pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon 

Keberatan adalah suatu persidangan, Quod Non, Termohon Keberatan 

tidak memberi kesempatan bahkan melarang Penasihat hukum dari 

Pemohon  Keberatan untuk memberi penjelasan dan pembelaan 

secara hukum, sementara materi pemeriksaan terhadap Pemohon  

Keberatan yaitu proses divestasi 2 (dua) unit  VLCC sarat dengan 

aspek-aspek hukum, ditambah pula tentang berbagai penafsiran hukum 

tentang divestasi 2 (dua) unti VLCC dilakukan oleh Majelis yang tidak 

mempunyai kelayakan untuk melakukan penafsiran hukum karena tidak 

anggota majelis yang memiliki atau berlatar belakang sarjana hukum ;  

105. Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan, Termohon Keberatan secara 

arogan telah menjalankan proses Pemeriksaan dengan mengabaikan 

prinsip "due process of law" dan azas "Presumption of innocence" (azas 

praduga bersalah);  

106.Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada butir 104 sampai 

dengan 105 di atas terbukti bahwa putusan No ; 07/2004 telah dibuat oleh 

Termohon Keberatan dengan sewenang-wenang (detournement de 

pouvoir) dan karenanya putusan 07/2004 harus dibatalkan dan atau 

dinyatakan batal berikut segala akibat hukumnya; 
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berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon IV mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut : 

1. Menerima Keberatan dari Pemohon  Keberatan untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan Pemohon  Keberatan adalah Pemohon  yang beritikad baik; 

3. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki Kompetensi 

Absolut untuk melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, penilaian, 

dan menyimpulkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat dalam proses penetapan Frontline sebagai 

pemenang dalam proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC; 

4. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah bertindak melampaui 

wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Exces 

de Pouvoir) dalam membuat Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tanggal 

1 Maret 2005); 

5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah bertindak sewenang-

wenang (Detournement de Pouvoir) dalam membuat Putusan KPPU No. 

07/KPPU-L/2004 tanggal 1 Maret 2005); 

6. Menyatakan Pemohon  Keberatan tidak terbukti melakukan pelanggaran 

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;  

7. Membatalkan dan atau menyatakan batal Putusan KPPU No. 07 KPPU-

L/2004 tanggal 1 Maret 2005 berikut segala akibat hukumnya terhadap 

Pemohon  Keberatan; 

8. Menghukum turut Termohon I, turut Termohon II, turut Termohon III, dan 

turut Termohon IV untuk tunduk pada putusan ini; 

9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara; 

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tanggal 2 Mei 2005 Nomor 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST.  adalah sebagai 

berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon  I, Pemohon  

II, Pemohon  III dan Pemohon  IV; 

2. Menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 

Indonesia Nomor 07/KPPU-L/2004 bertanggal 3 Maret 2005 batal dengan 

segala akibat hukumnya; 

3. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan mematuhi putusan ini; 

4. Menghukum Termohon Komisi Pengawas Persaingan  Usaha Republik 

Indonesia (KPPU) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 
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Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No 04 

K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon  Kasasi : KOMISI 

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA/KPPU tersebut; 

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

04/KPPU/2005/PN.JKT.PST. tanggal 25 Mei 2005; 

MENGADILI SENDIRI: 

Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon  Keberatan I, II, III 

dan IV tersebut untuk seluruhnya; 

Menghukum para Termohon Kasasi/para Pemohon  Keberatan untuk 

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat 

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung  No. 04 K/KPPU/2005 

tanggal 29 November 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon 

I  pada tanggal 7 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh   Termohon Kasasi 

I/Pemohon I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 7 Maret 2006)  diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan 

pada tanggal 1 September 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan 

peninjauan kembali No. 30/SRT.PDT.PK/2006/PN.JKT.PST. jo. No. 

04/KPPU/2005/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali 

yang memuat  alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

tersebut pada tanggal 1 September 2006 itu juga ; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung  No. 04 K/KPPU/2005 

tanggal 29 November 2005 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi II dan 

IV/para Pemohon II dan IV pada tanggal 10 Maret 2006 kemudian terhadapnya 

oleh   para Termohon Kasasi II dan IV/para Pemohon II dan IV (dengan 

perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 

11 Agustus 2006 dan 4 September 2006)  diajukan permohonan peninjauan 

kembali secara lisan pada tanggal 4 September 2006 dan 6 September 2006 

sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 

30/SRT.PDT.PK/2006/PN.JKT.PST. jo. No. 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST yang 

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana 

disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat  alasan-alasan yang 
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diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 

2006 dan 6 September 2006  itu juga; 

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Termohon  yang pada tanggal 

12 September 2006 dan 13 September 2006  telah diberitahu tentang memori 

peninjauan kembali  dari para Termohon Kasasi I, II dan IV/para Pemohon I, II 

dan IV diajukan jawaban memori   peninjauan kembali  yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal  4 

Oktober 2006; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut 

formal dapat diterima; 

 Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh  Pemohon  

Peninjauan Kembali/Pemohon I  dalam memori peninjauan kembali tersebut  

pada pokoknya ialah : 

A. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN 
YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 04 
K/KPPU/2005 TANGGAL 29 NOVEMBER  2005  

1. Terdapat Kekeliruan Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Penerapan 
Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 
Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pemeriksaan Keberatan  
Dalam Putusannya halaman 345 alinea 2, Putusan Mahkamah Agung pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut:  

- Mahkamah Agung RI menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang menyatakan penerimaan bukti-bukti baru dari para 

pihak di dalam pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Negeri dapat 

dibenarkan karena merupakan kelengkapan untuk mendukung dalil-dalil 

keberatan masing-masing pihak dan tidak termasuk dalam pemeriksaan 

tambahan; adalah pertimbangan yang keliru;  

- Bahwa Pasal 5 ayat 4 Perma No. 3 Tahun 2005, telah menentukan 

bahwa  pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan 

KPPU dan berkas  perkaranya. Dengan demikian dalam proses 

pemeriksaan keberatan ini tidak  dimungkinkan lagi untuk memeriksa 

bukti-bukti tambahan, dengan demikian maka bukti-bukti baru yang telah 

diajukan oleh para Pemohon  Keberatan  tersebut haruslah 

dikesampingkan.  
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Menurut Pemohon  PK/Pemohon I, pertimbangan Mahkamah Agung di 

dalam hal ini adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai 

berikut:  

1.1. Bahwa walaupun Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 

menyatakan pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar 

putusan KPPU dan berkas perkaranya, namun di dalam pembuktian 

perkara keberatan Pengadilan Negeri atas Putusan KPPU tetap tunduk 

pada prosedur pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku, 

artinya para pihak dapat mengajukan bukti-bukti baru sebagai 

pelengkap dan pendukung dalil-dalil keberatan Pemohon  Keberatan  

sehingga tidak termasuk sebagai pemeriksaan tambahan menurut 

Perma No. 3  Tahun 2005 juncto UU No. 5 Tahun 1999;  

1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 hukum acara 

yang  berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa KPPU adalah 

hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah Hukum 

HIR dan untuk luar Jawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara 

tegas diatur dalam Peraturan tersebut; sehingga apabila ada tambahan 

dokumen atau bukti-bukti baru yang tidak sempat diperiksa oleh  KPPU 

maka dokumen atau bukti-bukti baru tersebut secara hukum harus 

dapat  diajukan dan diterima oleh pengadilan untuk mendapatkan 

kebenaran yang sesungguhnya demi tegaknya keadilan menurut UU 

No. 4 Tahun 2004 tentang  kekuasaan Kehakiman; 

1.3. Bahwa hal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 79 UU No. 14 tahun 

1985 jo UU  No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 

tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA RI) yang menentukan 

bahwa "Mahkamah Agung RI dapat mengatur lebih Ianjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat 

hal-hal yang belum cukup di atur dalam undang-undang ini";  

1.4. Bahwa selain itu, untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil serta 

untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana di kemukakan oleh 

Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan 

kemanfaatan baru kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui 

putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk 

menampung kekosongan hukum/kekurangan-kekurangan tersebut, dan 

dalam perkara ini Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara 

perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang 

dinyatakan oleh Undang- Undang sebagai putusan  yang final dan 
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mengikat; 

1.5. Bahwa selain keliru menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 

3 Tahun 2005, Putusan Mahkamah Agung juga tidak disertai 

pertimbangan hukum yang layak sehingga melanggar ketentuan Pasal 

67 huruf f UU Mahkamah Agung itu dikaitkan pula dengan ketentuan 

Pasal 74 ayat (3) UU Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa: 

"Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan 

ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangannya". Artinya dalam setiap 

putusan terdapat kewajiban hakim untuk mempertimbangkan fakta-

fakta dan penerapan hukum dengan teliti. Apabila hal ini tidak 

diperhatikan mengakibatkan sebagai hukum putusan dinyatakan batal 

(ayat 1);  

1.6. Bahwa dengan mengabaikan dokumen-dokumen pelengkap 

permohonan Keberatan para Pemohon  PK, maka Mahkamah Agung 

juga telah melakukan tindakan diskriminatif dengan 

mengenyampingkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon  

PK/Pemohon I dan hanya dilakukan penilaian terhadap dasar  

keputusan Termohon PK belaka, yang tentunya tidak sesuai dengan 

semangat dari UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2004; 

1.7. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 UU Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" dan 

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan"; 

1.8. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa 

"ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari 

keadilan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. 

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat 

terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari 

kebenaran dan keadilan"; 

1.9. Bahwa dengan dikesampingkannya bukti-bukti dari Pemohon  

PK/Pemohon I oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung telah 

melakukan kekeliruan yang nyata dalam  menerapkan azas audi et 

alteram partem yaitu para pihak mempunyai hak yang sama untuk 
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mengemukakan kepentingannya; 

1.10. Berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka 

jelas terdapat kekhilafan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah 

Agung khususnya kekhilafan di dalam penerapan ketentuan Pasal 5 

ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 dan pelanggaran azas audi et 

alteram partem;  

2. Terdapat Kekhilafan Mahkamah Agung Di Dalam Penerapan Hukum 
Berkaitan Dengan Penjualan Tanker Harus Mendapat Izin Menteri 
Keuangan  

Dalam Putusannya halaman 355 alinea 1 dan alinea 2, Mahkamah Agung 

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

- Termohon Kasasi I PT Pertamina telah mengabaikan dan tidak 

memohonkan izin dari Menteri Keuangan RI sesuai dengan Surat Dirjen 

Anggaran atas nama Menteri Keuangan RI No. S-5756/MK/02/2003 

tanggal 11 November 2003 kepada Direktur Pertamina yang pada 

pokoknya berisi bahwa pengusulan penghapusan aset Pertamina harus 

diajukan kepada Menteri Keuangan RI, setelah terlebih dahulu  

mendapatkan rekomendasi dari Menteri BUMN, namun ternyata Surat 

Permohonan persetujuan pelepasan aset kepada  Menteri  Keuangan RI 

baru  dikirimkan PT. Pertamina pada tanggal 2 Juli 2004 setelah 

transaksi penjualan 2 unit tanker VLCC selesai pada tanggal 14 Juni 

2004; 

- Bahwa alasan PT Pertamina bahwa tidak diperlukan lagi izin Menteri 

Keuangan  karena sejak tanggal 17 September 2003 telah berstatus 

Perseroan Terbatas  tidak dapat dibenarkan pula karena seluruh aset 

yang dimiliki PT Pertamina masih merupakan aset Negara, yang 

pelepasannya mutlak diperlukan izin Menteri Keuangan RI dan bukan 

kekayaan Negara yang dipisahkan, sampai perhitungan penyertaan 

modal pemerintah pada PT Pertamina selesai dilaksanakan;  

Menurut Pemohon  PK/Pemohon I, pertimbangan Mahkamah Agung 

berkaitan dengan izin Menteri Keuangan ini adalah keliru dan tidak benar, 

dengan alasan hukum sebagai berikut:  

2.1. Bahwa sejak tanggal 17 September 2003, Pemohon  PK/Pemohon I 

(Pertamina) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1971 telah 

dialihkan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas dan  Persero dimana  

perubahan tersebut merupakan amanat Pasal 60 Undang-undang 

Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan 
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bahwa dalam waktu paling lama 2 tahun (sejak berlakunya Undang- 

Undang No. 22 tahun 2001 tanggal 23 November 2001) PT Pertamina 

harus sudah dialihkan bentuknya menjadi Persero dengan Peraturan 

Pemerintah; 

2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 dan Akta 

Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003 jo 

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor C-24025-

HT.01.01.Th.2003 tanggal 9 Oktober 2003, Pertamina dialihkan 

statusnya menjadi Perseroan Terbatas dan Persero dimana PT. 

Pertamina (Persero) tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan pula tunduk pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN);  

2.3. Bahwa sebagai Persero, maka PT Pertamina (Persero) sebagai 

Persero dibentuk berdasarkan pada PP No. 31 Tahun 2003 tentang 

Pengalihan bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) juncto PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 

sebagai peraturan pelaksanaan sebuah badan hukum yang berbentuk 

Perusahaan Perseroan (Persero) yang di dalam menjalankan usahanya 

tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

2.4. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung bahwa aset PT Pertamina 

(Persero) masih merupakan aset Negara sehingga setiap pelepasan 

harus ada izin Menteri Keuangan adalah keliru karena dengan 

dialihkannya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) maka seluruh 

aset Negara pada Pertamina telah dialihkan pula menjadi aset 

perusahaan PT Pertamina (Persero), dimana bentuk peralihan aset 

tersebut secara administratif akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU BUMN disebutkan bahwa 

modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan, yang mana pengertian dari kekayaan negara yang 

dipisahkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 10 UU BUMN 

disebutkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk 

dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta 

Perseroan Terbatas lainnya; 

2.6. Bahwa kedudukan Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah selaku 

Pemegang  saham/RUPS PT. Pertamina (Persero) diperoleh Menteri 

BUMN berdasarkan pasal 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 41 
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tahun   2003 jo Undang-Undang No. 17  Tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa kewenangan Menteri Keuangan  selaku Pemegang Saham atau 

RUPS pada Persero dilimpahkan kepada Menteri BUMN kecuali 

penatausahaan penyertaan modal negara, pengusulan setiap 

penyertaan modal negara kepada Presiden yang dananya dari APBN 

dan pendirian Persero. Dengan demikian setiap ketentuan yang 

menempatkan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham atau 

RUPS, harus diberlakukan sebagai izin Menteri BUMN;  

2.7. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pertamina (Persero), Pasal 

11 ayat (9) huruf g dan h, Direksi harus mendapatkan persetujuan 

RUPS untuk melepaskan  dan menghapuskan aktiva tetap bergerak 

dengan umur ekonomis di atas 5 tahun dan Aktiva tetap tidak bergerak. 

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri  Keuangan No. 

89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahan Aktiva Tetap BUMN 

yang pada pokoknya menyatakan pemindahtanganan aktiva tetap 

BUMN dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan,  yang dalam hal 

ini sebagai RUPS/Pemilik Modal BUMN, yang juga dibaca sebagai 

Menteri BUMN; 

2.8. Bahwa berdasarkan Pasal 1, 2 dan Pasal 3 serta Pasal 7, 11, dan 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003, Menteri BUMN 

bertindak selaku pemegang saham/RUPS/Pemilik Modal, maka 

persetujuan atas pelepasan aset diberikan oleh Menteri BUMN selaku 

RUPS PT Pertamina (Persero);  

2.9. Bahwa dengan demikian prosedur penjualan dua unit VLCC telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu persetujuannya 

ditandatangani oleh seluruh Direksi Pertamina tanggal 23 April 2004 

dan rekomendasi Komisaris Pertamina yang ditandatangani oleh 

seluruh Komisaris tanggal 28 April 2004 serta Persetujuan RUPS 

sebagai organ tertinggi PT Pertamina (Persero) diberikan pada tanggal 

11 Juni 2004 dalam keputusan No. KEP-56/MBU/2004;  

2.10. Bahwa tentang surat Menteri Keuangan RI cq. Dirjen Anggaran No. S-

5756/MK.02/2003 kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) 

yang pada pokoknya berisi bahwa pengusulan penghapusan aset 

Pertamina harus diajukan kepada Menteri Keuangan RI, setelah 

terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri BUMN, surat 

tersebut secara hierarkis tidak bisa mengalahkan ketentuan Pasal 1, 2, 

3, 7, 11 dan 12 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 yang 
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menyatakan antara lain: 

- Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang saham atau 

RUPS pada Persero dilimpahkan kepada Menteri BUMN kecuali 

penatausahaan penyertaan modal Negara,  pengusulan setiap 

penyertaan modal negara kepada Presiden yang dananya dari 

APBN dan pendirian Persero; 

- Menteri BUMN bertindak selaku pemegang saham/RUPS/Pemilik 

Modal, maka persetujuan atas pelepasan asset diberikan oleh 

Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero); 

Dengan demikian berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi 

Inferiori maka yang harus dijadikan pegangan tentang kepada 

siapa perizinan dalam divestasi VLCC tersebut harus diperoleh 

adalah berdasarkan ketentuan PP No. 41 tahun 2003. Disamping 

itu penghapusan aset VLCC tersebut tidak perlu menunggu 

sampai inventarisasi aset Pemohon  PK selesai tetapi dapat 

dilaksanakan tanpa perlu menunggu selesainya proses 

inventarisasi aset, terbukti dengan dikeluarkannya izin prinsip dari  

Menneg BUMN dan izin opsional dari Menteri Keuangan RI atas 

kedua VLCC tersebut; 

2.11. Bahwa selain itu, dalam penjualan 2 tanker VLCC, Pemohon  PK 

sebagai Persero  yang berstatus BUMN tunduk pada UU No. 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha  Milik Negara dan UU No.1 tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas telah mendapatkan persetujuan baik dari 

Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Menteri BUMN selaku pemegang 

saham PT. Pertamina (Persero). Bahwa seandainya Dewan Direksi dan 

Dewan Komisaris melakukan kesalahan, quod non,  telah ada 

persetujuan Menneg BUMN sebagai RUPS PT. Pertamina (Persero) 

selaku organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas terhadap divestasi 

tersebut. Sehingga karenanya berdasarkan fakta-fakta Yuridis tersebut, 

divestasi 2 Tanker VLCC telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

2.12. Bahwa karena Pemohon  PK/Pemohon I sebagai Persero yang 

berstatus BUMN maka menurut  hukum penjualan VLCC tidak 

memerlukan izin Menteri Keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya 

karena proses penjualan menimbulkan polemik perizinan sebagaimana 

disebutkan dalam surat Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran No. S-

5756/MK.02/2003, maka PT. Pertamina (Persero) berinisiatif untuk 
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meminta  izin Menteri keuangan sebagai pilihan opsional yang 

kemudian izin Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 

Juli 2004;  

2.13. Bahwa selain itu berdasarkan 2 (dua) buah perjanjian jual beli antara 

Pemohon  PK/Pemohon I dengan Frontline, disebutkan bahwa 

perjanjian jual beli tersebut baru berlaku efektif setelah kedua kapal 

(VLCC Hull No. 1540 dan Hull No. 1541) tersebut diserahkan kepada 

Pembeli (Frontline)  karenanya sekalipun kedua perjanjian tersebut 

telah ditandatangani tanggal 11 Juni 2004 tetapi tanggung jawab atas 

kedua kapal tersebut masih berada di Pemohon  PK/Pemohon I 

sebelum kapal diserahkan kepada Pembeli sehingga secara yuridis 

penjualan/beralihnya hak milik atas kedua VLCC tersebut terjadi 

setelah penyerahan kedua VLCC tersebut ke tangan pembeli bukan 

pada saat penandatanganan kedua perjanjian tersebut.  

A. Perjanjian Jual Beli VLCC dengan Hull No. 1540 tertanggal 11 Juni 

2004 

a.   “5. Notices, time and place of delivery  

The Vessel shall be delivered and taken over safely afloat 

alongside the  Builder's quay on the date upon which the 

vessel is delivered by thet Builder to the Sellers under the 

Building Contract and immediately following such delivery. 

Should the Vessel for whatever reason be delivered later than 

five (5) days after the expected delivery date, then all costs 

and expenses associated with moving the Vessel to a safe 

anchorage within close proximity to the Builders yard shall be 

borne by the Buyers.  

Expected date of delivery : 9 July 2004 

Date of canceling (see clause 13) : 30 September 2004" 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

"5. Pemberitahuan, Waktu dan Tempat Penyerahan Kapal akan 

diserahkan dan diambil alih secara aman dalam keadaan 

mengapung tertambat di dermaga Builder pada tanggal 

dimana kapal diserahkan oleh Builder kepada Penjual 

berdasarkan Kontrak pembuatan dan segera setelah 

penyerahan tersebut. Apabila karena alasan apapun  juga 

Kapal diserahkan lebih lambat dari 5 hari setelah tanggal  

penyerahan diharapkan, maka semua biaya dan pengeluaran 
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yang terkait  dengan pemindahan kapal ke tempat tambatan 

yang aman didekat galangan kapal Builder akan ditanggung 

oleh Pembeli. 

Tanggal Penyerahan yang diharapkan : 9 Juli 2004  

Tanggal pembatalan (lihat klausa 13) : 30 September 2004"  

b. “10. Condition of delivery  

The Vessel with everything belonging to her shall be at the 

Sellers risk  and expense until she is delivered to the Buyers, 

but subject to the terms and conditions of this agreement, she 

shall be delivered and taken over as she was at the time of 

inspection, fair wear and tear expected. "  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

                      “10. Kondisi saat Penyerahan 

Kapal dengan segala sesuatu milik Kapal merupakan 

tanggungan dan tanggung jawab Penjual sampai Kapal 

tersebut diserahkan kepada Pembeli, tetapi tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, Kapal 

diserahkan dan diambil alih setelah Kapal tersebut melewati 

waktu pemeriksaan, dengan aus dan lecet wajar 

dikecualikan."  

B. Perjanjian Jual Beli VLCC dengan Hull No. 1541 tertanggal 11 Juni 

2004   

a. "5.   Notices, time and place of delivery  

The Vessel shall be delivered and taken over safely afloat 

alongside the Builder's quay on the date upon which the 

vessel is delivered by the  Buider  to the Seller, under the 

Building Contract and immediately following such  delivery 

Should the Vessel for whatever reason  be delivered later  

than five (5) days after the expected delivery date, then all 

costs  and expenses associated with moving the Vessel to a 

safe onchorage within close proximity to the Builders yard 

shall be borne  by the Buyers. 

Expected date of delivery : 24 September 2004 

Date of conceling (see clouse 13) : 31 December  2004"  

                        Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

“5. Pemberitahuan, Waktu dan Tempat Penyerahan 

Kapal akan diserahkan dan diambil alih secara aman  dalam 
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keadaan mengapung tertambat di dermaga Builder pada 

tanggal dimana kapal diserahkan oleh Builder kepada 

Penjual berdasarkan Kontrak pembuatan dan segera setelah 

penyerahan tersebut. Apabila karena alasan apapun juga 

Kapal diserahkan lebih lambat dari 5 hari setelah tanggal 

penyerahan diharapkan maka semua biaya dan pengeluaran 

yang terkait dengan pemindahan kapal ke tempat tambatan 

yang aman di dekat galangan kapal Builder akan ditanggung 

oleh Pembeli. 

Tanggal Penyerahan yang diharapkan: 24 September 2004 

Tanggal pembatalan (Iihat klausa 13)   : 31 Desember 2004"  

b.  "10.Condition of delivery  

The Vessel with everything belonging to her shall be at the 

Sellers risk and expense until she is delivered to the Buyer, 

but  subject to the terms, and conditions, of this agreement, 

she shall be delivered and taken over as she was at the time 

of  inspection, fair  wear and tear expected” 

                       Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

                       “10.Kondisi saat Penyerahan 

Kapal dengan segala sesuatu merupakan tanggungan dan 

tanggung jawab Penjual sampai Kapal tersebut diserahkan 

kepada Pembeli, tetapi tunduk kepada ketentuan-ketentuan 

dan syarat-syarat Perjanjian ini, tetapi tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, Kapal 

diserahkan dan diambil alih setelah Kapal tersebut melewati 

waktu pemeriksaan, dengan aus dan lecet wajar 

dikecualikan.”  

2.14. Bahwa faktanya VLCC pertama diserahkan tanggal 9 Juli 2004 dan 

VLCC kedua diserahkan tanggal 24 September 2004 sehingga 

penjualan dan/atau penyerahan kedua VLCC tersebut terjadi setelah 

adanya izin (optional) penghapusan/pelepasan aset VLCC tersebut dan 

Menteri Keuangan RI yaitu tanggal 7 Juli 2004. Seandainya pun izin 

Menteri Keuangan tersebut bersifat mutlak dan izin  tersebut belum 

diperoleh pada  saat kapal akan diserahkan kepada Pembeli, quod non, 

berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, Pemohon  PK/Pemohon I 

dapat dan/atau mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. 

Oleh  karenanya penjualan VLCC tersebut nyata-nyata telah sesuai 
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dengan ketentuan hukum yang berlaku; 

2.15. Bahwa di dalam Putusannya halaman 354 alinea pertama, Mahkamah 

Agung telah menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi poin 2, 3, 4, 

6,7,8, dan 10 dapat dibenarkan dan menyampingkan alasan-alasan 

kasasi Termohon PK poin 1, 5, dan 9. Alasan kasasi poin 5 yang ditolak 

tersebut karena Termohon PK di dalam amar putusannya dianggap 

telah melampaui kewenangannya, yaitu amar putusan Termohon PK 

butir 6, 7, dan 8, dimana amar butir 6 berbunyi sbb:  

“6. Memerintahkan Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) paling lambat 1 

(satu) bulan setelah putusan ini:  

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh 

Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris 

serta Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang 

telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seizin Menteri 

Keuangan RI;  

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada 

huruf a; 

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai 

dengan  huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar 

berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) 

halaman;"  

2.16.Bahwa oleh karenanya menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah 

Agung untuk mempertimbangkan apakah Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris Pemohon  PK/Pemohon I telah menyetujui penjualan VLCC 

tanpa seizin Menteri Keuangan RI disebabkan amar putusan butir 6 

Termohon PK telah dinyatakan melampaui kewenangannya dan selain 

itu Termohon PK hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan 

pelaku usaha melanggar UU Anti Monopoli sebagaimana ditentukan 

dalam UU No. 5 tahun 1999 serta tidak ada kewenangan yang 

diberikan Undang-Undang untuk menimbang atau memutuskan hal 

tersebut sehingga adalah berlebihan, sewenang-wenang dan melampui 

kewenangannya serta tidak ada relevansinya bagi Termohon PK untuk 

mempertimbangkan apakah penjualan VLCC dilakukan tanpa seizin 

Menteri Keuangan RI atau tidak memerlukan izin dari Menteri 
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Keuangan RI; 

2.17. Bahwa dengan demikian jelaslah, Mahkamah Agung dalam Putusannya 

telah melakukan kekhilafan yang sangat fatal di dalam menerapkan 

hukum berkaitan dengan izin Menteri Keuangan, sehingga Putusan 

Mahkamah Agung harus dibatalkan; 

3. Terdapat Kekhilafan Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Penerapan 
Hukum SK 077/C0000/2000-S0 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JB/T.A.C Bab IV Huruf A Angka 
3 Dan Keppres No. 18 Tahun 2000 Jo. Keppres No. 80 Tahun 2003 
Sebagai Konsiderans SK  077   
Dalam Putusannya halaman 355 alinea ke-3 dan halaman 356 alinea ke-1, 

pertimbangan Mahkamah Agung pada pokoknya sebagai berikut:  

- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tindakan Termohon Kasasi I PT. 

Pertamina yang telah melakukan penunjukan langsung Termohon Kasasi 

II Goldman Sachs Pte (Singapura) sebagai financial advisor dan arranger 

untuk melaksanakan proses tender penjualan 2 (dua) buah tanker VLCC, 

tanpa melalui proses tender, tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai 

tindakan yang melawan hukum, dan menghilangkan kesempatan bagi 

advisor lainnya untuk memberikan jasa yang sama, dan penunjukan 

langsung tersebut juga menghambat persaingan usaha; 

- Menimbang, bahwa alasan Termohon Kasasi I PT Pertamina bahwa 

penunjukan langsung Goldman Sachs Pte sebagai financial advisor dan 

arranger adalah kebijakan internal PT. Pertamina maupun Keppres No. 

80 Tahun 2003 karena tidak menggunakan dana yang berasal dari 

APBN; Disamping alasan-alasan lain seperti kondisi keuangan PT 

Pertamina serta untuk menghindari penyitaan aset-aset PT Pertamina 

termasuk 2 (dua) buah tanker VLCC ini oleh Karaha Bodas Company, 

merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum karena 

bertentangan dengan SK 077/C0000/2000-So (=SK 077) tentang 

pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pertamina/KPS/JB/T.A.C 

Bab IV huruf a angka 3 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo Keppres No. 

80 Tahun 2003 sebagai konsiderans SK 077 tersebut".  

Menurut Pemohon  PK/Pemohon I, pertimbangan Mahkamah Agung 

tersebut di atas adalah suatu kekeliruan yang nyata dan kesalahan berat 

dalam penerapan hukumnya, dengan alasan hukum sebagai berikut:  

3.1. Bahwa Penjualan 2 tanker VLCC adalah Penjualan aset perusahaan 

PT Pertamina (Persero) yang dijalankan sesuai kebijakan direksi PT 
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Pertamina (Persero) sehingga pada prinsipnya tidak tunduk pada 

ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 ataupun Surat Keputusan 

Direksi Pertamina No. KPTS-077/C0000/2000 ("SK 077"); namun dalam 

proses penunjukannya Goldman Sachs berpedomankan pada proses 

penunjukan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi 

Pertamina No. KPTS-077/C0000/2000 ("SK 077") sebagaimana 

tertuang dalam Bab IV huruf H yaitu mengenai Pengadaan Barang/Jasa 

Yang Diperlakukan Khusus antara lain pengadaan barang/jasa yang 

prosesnya bersifat khusus (angka 1 huruf e) tentang Jasa 

keuangan/asuransi diatur masing-masing direktorat sepanjang dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable & auditable). Adapun kutipan SK 

077 Bab IV huruf H angka 1 huruf e sebagai berikut : 

 “H. Pengadaan Barang/Jasa Yang Diperlakukan Khusus  

1.  Pengadaan Barang/Jasa yang Prosesnya Bersifat Khusus :  

Prosedur pengadaan barang/jasa yang prosesnya bersifat 

khusus diatur oleh masing-masing Direktorat sepanjang dapat 

dipertanggungjawabkan  (Accountable & Auditable) antara lain:  

a. Pengadaan sewa kapal  

b. Pengadaan tanah  

c. Pembelian minyak mentah  

d. Produk olahan  minyak dan gas  

e. Jasa Keuangan/asuransi;  

f. Pengadaan Barang/Jasa untuk kapal."  

Sehingga berdasarkan SK Direksi No. KPTS-077/C0000/2000 

sebagaimana tertuang dalam Bab IV huruf h, Dewan Direksi PT. 

Pertamina (Persero) dan/atau salah satu Direksi yang bertanggung 

jawab disalah satu Direktorat berhak melakukan penunjukan langsung 

terhadap Goldman Sachs selaku pemberi jasa keuangan  penasihat 

keuangan dan arranger; 

3.2. Bahwa penunjukan langsung Goldman Sachs juga sama sekali tidak 

bertentangan dengan peraturan PT. Pertamina (Persero) maupun 

Keppres No. 80 Tahun 2003 karena selain penjualan Tanker VLCC 

bukan transaksi  pengadaan barang dan jasa, juga penunjukan 

Goldman Sachs (Singapore) Pte  sebagai Financial advisor dan 

arranger tersebut tidak menggunakan dana yang berasal dari APBN 

sehingga penunjukannya tersebut didasarkan pada peraturan intern 

Direksi Pemohon  PK/Pemohon I, sehingga penunjukan tersebut tidak 
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melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk 

tidak melanggar SK-Direksi No: 077 dan Keppres No: 18 Tahun 2000, 

jo. Keppres No: 80 Tahun 2003; 

3.3. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 2 Keppres No. 80/2003 yaitu sebagai 

berikut:  

"(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk 

mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian 

atau seluruhnya dibiayai dari APBN/ APBD.  

  (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan presiden ini adalah agar 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau 

seluruhnya dibiayai APBN/ APBD dilakukan secara efisien, efektif, 

terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan 

akuntabel”;  

3.4. Bahwa penunjukan Goldman Sachs (Singapore) Pte sebagai Financial 

advisor dan arranger untuk melaksanakan divestasi prosesnya telah 

ditindaklanjuti pada Rapat Direksi tanggal 19 April 2004 dan 

persetujuannya telah ditandatangani seluruh Direksi Pemohon  PK 

pada Memorandum No. 30./C0000/2004-SO tanggal 23 April 2004 dan 

rekomendasi Komisaris Termohon Kasasi yang ditandatangani oleh 

seluruh Komisaris dengan surat No. 045/K/DK/KH/2004 tanggal 28 April 

2004 yang antara lain menugaskan dan memberi wewenang pada 

Direksi untuk melakukan divestasi 2  VLCC dan menunjuk Goldman 

Sachs (Singapore) Pte sebagai Financial advisor dan arranger; 

3.5. Bahwa penunjukan Goldman Sachs (Singapore) Pte tersebut dalam 

divestasi VLCC, juga telah mendapatkan izin dan persetujuan dari 

organ  tertinggi yaitu RUPS PT. Pertamina (Persero) tanggal 11 Juni 

2004 melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-

56/MBU/2004; 

3.6. Bahwa selain alasan-alasan di atas, Pemohon  PK/Pemohon I 

memutuskan untuk menunjuk Goldman Sachs sebagai Financial 

advisor dan arranger dalam Divestasi 2 (dua) unit Tanker VLCC 

dikarenakan adanya keadaan mendesak dan potensi kerugian yang  

sangat besar bila tidak dilakukan penunjukan langsung sebagaimana 

ditentukan dalam SK 077 Bab IV huruf a angka 3 huruf c angka 10 yang 

berbunyi :  

“c. Jenis pengadaan barang/jasa tertentu dengan biaya di atas Rp  

50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) atau US$ 5.000,00 (lima ribu 
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US dolar) yang dapat  langsung ditunjuk penyedia barang/ jasanya.  

 1  )  ….. 

     10)  Pelaksanaan pekerjaan yang mendesak untuk menghindarkan 

kerugian Negara yang lebih besar. Pekerjaan mendesak 

adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak (diluar rencana) 

yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian 

yang lebih besar lagi bagi Pertamina/KPS/JOB/TAC;” 

3.7. Bahwa alasan-alasan hukum yang mendasari penunjukan langsung 

karena adanya  keadaan yang mendesak dan potensi,kerugian yang 

sangat besar yaitu sebagai  berikut:  

3.7.1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2004, 1 (satu) unit VLCC Hull No. 

1540 selesai dibuat dan akan segera diserahkan ke Pemohon  

PK/Pemohon I sehingga Pemohon  PK/Pemohon I diharuskan 

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan serah 

terima VLCC tersebut seperti: Penunjukan Ship Management, 

memitigasi adanya demurrage, mencegah beban biaya 

penanganan, demmurage, serta biaya-biaya lainnya. Sesuai 

Shipbuilding Contract antara Pertamina ic Pemohon  

PK/Pemohon I dan HHI ic Builder yang ditandatangani tanggal 

27 Maret 2003, pasal 7.8 menyebutkan bahwa "One (1) months 

prior to the sea trials up to the Delivery Date of the Vessel, the 

Builder shall at its own cost and expenses (which is exclude the 

board and lodging for the Buyer's crew) arrange to the Buyer 

with the familarization program to the equipment on board to the 

Buyer's crews up to maximum of ten (10) members for the 

purpose of the efficient safety use to the operation of the Vessel. 

(yang artinya Pertamina harus segera menempatkan awaknya 1 

bulan sebelum penyerahan kapal (9 Juni 2004), apabila tidak 

dijual). Bahwa dikarenakan Pemohon  PK/Pemohon I bukan 

badan usaha yang bergerak di bidang kapal tanker  (VLCC) 

namun mempunyai core bisnis di bidang migas dan perlu ada 

biaya-biaya yang dikeluarkan jika Pemohon  PK/Pemohon I tidak 

menjualnya serta resiko terjadinya kecelakaan dalam 

pengoperasian VLCC yang dapat menimbulkan tuntutan dari 

pihak ketiga karena belum adanya pengalaman dari Pemohon  

PK maka untuk itulah divestasi VLCC harus dilaksanakan 

secepat mungkin yang salah satu langkahnya antara lain dengan 
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melakukan penunjukan langsung terhadap Goldman Sachs; 

3.7.2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2004 ada surat pemberitahuan dari 

Hyundai Heavy Industry bahwa pihak Karaha Bodas Company 

telah mengirimkan surat kepada Pengadilan di Korea yang berisi 

permintaan agar Pengadilan setempat melakukan penyitaan 

terhadap aset Pemohon  PK/Pemohon I berdasarkan Putusan 

Arbitrase Internasional yang dimenangkan oleh Karaha Bodas 

Company. Meskipun surat tersebut diterima (2 Juli 2004) setelah 

ditandatanganinya penjualan kedua VLCC yaitu tanggal 11 Juni 

2004 tersebut tetapi berdasarkan klasula perjanjian jual beli 

VLCC pertama (Hull No. 1540) dan VLCC kedua (Hull No. 1541), 

Pemohon  PK masih bertanggung jawab atas kepemilikan dan 

penguasaan VLCC tersebut sampai VLCC tersebut diserahkan 

kepada Pembeli. Dengan perkataan lain, berdasarkan perjanjian 

jual beli tersebut tanggung jawab Pemohon  PK/Pemohon I 

terhadap VLCC pertama baru berakhir setelah tanggal 9 Juli 

2004 (tanggal penyerahan kapal yang disepakati) sedangkan 

untuk VLCC kedua baru berakhir setelah tanggal 24 September 

2004 (tanggal penyerahan kapal yang disepakati). Adapun bunyi 

perjanjian jual beli VLCC pertama (Hull No. 1540) dan VLCC 

kedua (Hull No. 1541) yang menyatakan tanggung jawab 

Pemohon  PK/Pemohon I atas kapal baru berakhir/beralih 

kepada pembeli setelah tanggal penyerahan kapal yaitu sebagai 

berikut :  

A. Perjanjian Jual Beli VLCC dengan Hull No. 1540 tertanggal 1 

Juni 2004  

a. "5. Notices, time and place of delivery  

 The Vessel shall be delivered and taken over safely 

afloat alongside the Builder's quay on the date upon 

which the vessel is delivered by the Builder to the 

Sellers under the Building Contract and immediately 

following such delivery. Should the Vessel for 

whatever reason be delivered later than five (5) days 

after the expected delivery date, then all costs and 

expenses associated with moving the Vessel to a safe 

anchorage within close proximity to the Builders yard 

shall be borne by the Buyers.  
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Expected date of delivery : 9 July 2004  

Date of canceling (see clause 13) : 30 September 

2004"  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

"5. Pemberitahuan, Waktu dan Tempat Penyerahan  

Kapal akan diserahkan dan diambil alih secara aman 

dalam keadaan mengapung tertambat di dermaga 

Builder pada tanggal dimana kapal diserahkan oleh 

Builder kepada Penjual berdasarkan Kontrak 

pembuatan dan segera setelah penyerahan tersebut. 

Apabila karena alasan apapun juga Kapal diserahkan 

lebih lambat dari 5 hari setelah tanggal penyerahan 

diharapkan, maka semua biaya dan pengeluaran yang 

terkait dengan pemindahan kapal ke tempat tambatan 

yang aman didekat galangan kapal Builder akan 

ditanggung oleh Pembeli. 

Tanggal Penyerahan yang diharapkan : 9 Juli 2004 

Tanggal pembatalan (lihat klausa 13): 30 September 

2004" 

b. "10.Condition of delivery  

The Vessel with everything belonging to her shall be at 

the Sellers' risk and expense until she is delivered to 

the Buyers, but subject to the terms and conditions of 

this agreement, she shall be delivered and taken over 

as she was at the time of inspection, fair wear and tear  

expected. "  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

"10.Kondisi saat Penyerahan  

Kapal dengan segala sesuatu milik Kapal merupakan 

tanggungan dan tanggung jawab Penjual sampai 

Kapal tersebut diserahkan kepada Pembeli, tetapi 

tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 

Perjanjian ini, Kapal diserahkan dan diambil alih 

setelah Kapal tersebut  melewati waktu pemeriksaan, 

dengan aus dan lecet wajar  dikecualikan."  

B.  Perjanjian Jual Beli VLCC dengan Hull No. 1541 tertanggal 

11 Juni 2004  
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a.   "5. Notices, time and place of delivery  

The Vessel shall be delivered and taken over safely 

afloat alongside the Builder's quay on the date upon 

which the vessel is delivered by the Builder to the 

Sellers under the Building Contract and immediately 

following such delivery. Should the Vessel for 

whatever reason be delivered later than five (5) days 

after the expected delivery date, then all costs and 

expenses associated with moving the Vessel to a safe 

anchorage within close proximity to the Builders yard 

shall be borne by the Buyers.  

Expected date of delivery : 24 September 2004 

       Date of canceling (see clause 13) : 31 December 2004"  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

  "5.  Pemberitahuan, Waktu dan Tempat Penyerahan 

Kapal akan diserahkan dan diambil alih secara aman 

dalam keadaan mengapung tertambat di dermaga 

Builder pada tanggal dimana kapal diserahkan oleh 

Builder kepada Penjual berdasarkan Kontrak 

pembuatan dan segera setelah penyerahan tersebut. 

Apabila karena alasan apapun juga Kapal diserahkan 

lebih lambat dari 5 hari setelah tanggal penyerahan 

diharapkan, maka semua biaya dan pengeluaran yang 

terkait dengan pemindahan kapal ke tempat tambatan 

yang aman didekat galangan kapal Builder akan 

ditanggung oleh Pembeli.  

Tanggal Penyerahan yang diharapkan : 24 September 2004 

Tanggal pembatalan (lihat klausa 13) : 31 December 2004"  

b. "10.Condition of delivery 

The Vessel with everything belonging to her shall be at 

the Sellers' risk  and expense until she is delivered to 

the Buyers, but subject to the terms and conditions of 

this agreement, she shall be delivered and taken over 

as she was at the time of inspection, fair wear and tear 

expected. "  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :  

"10. Kondisi saat Penyerahan  
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Kapal dengan segala sesuatu milik Kapal merupakan 

tanggungan dan tanggung jawab Penjual sampai 

Kapal tersebut diserahkan kepada  Pembeli, tetapi 

tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 

Perjanjian ini, Kapal diserahkan dan diambil alih 

setelah Kapal tersebut melewati waktu pemeriksaan, 

dengan aus dan lecet wajar dikecualikan."  

Dengan demikian nyata-nyata ada ancaman penyitaan dari 

Karaha Bodas Company terhadap kedua VLCC tersebut baik 

sebelum pelaksanaan divestasi VLCC dan/atau saat 

penandatanganan perjanjian jual beli terbukti dengan adanya 

penyitaan yang dilakukan terhadap rekening dan/atau aset 

Pemohon  PK/Pemohon I di luar negeri sebagai tindak lanjut 

putusan arbitrase internasional yang  memenangkan Karaha 

Bodas Company maupun setelah penandatangan  perjanjian jual 

beli dan/atau saat penyerahan kapal terbukti dengan adanya 

surat pemberitahuan dari Hyundai Heavy Industry tanggal 2 Juli 

2004 yang berisi bahwa pihak Karaha Bodas Company telah 

mengirimkan surat kepada Pengadilan di Korea yang berisi 

permintaan agar Pengadilan setempat melakukan penyitaan 

terhadap aset Pemohon  PK/Pemohon I berdasarkan Putusan 

Arbitrase Internasional. Sehingga beralasan dan tepat jika dalam 

pelaksanaan divestasi a quo, Pemohon  PK/Pemohon I 

menunjuk langsung Goldman Sachs selaku penasehat keuangan 

karena jika saja Pemohon  PK/Pemohon I terlambat tidak segera 

melakukan  divestasi (melakukan penunjukan langsung, 

menentukan pemenang tender, melakukan penandatangan jual 

beli dan melakukan penyerahan) terhadap aset-aset tersebut 

maka sangat mungkin saat itu VLCC tersebut tidak dapat  dijual 

kepada Frontline dan Pemohon  PK/Pemohon I kehilangan 

kesempatan memperoleh hasil penjualan sebesar US$ 

184,000,000,- (seratus delapan puluh empat juta dolar Amerika 

Serikat) disebabkan telah dilakukan penyitaaan atas VLCC 

tersebut oleh pengadilan setempat atas permintaan Karaha 

Bodas Company dimana berdasarkan perjanjian jual beli, 

Pemohon  PK/Pemohon I  masih bertanggung jawab atas kapal-

kapal tersebut hingga diserahkan kepada Pembeli ic Frontline 
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(untuk VLCC No. Hull 1540 telah diserahkan tanggal 9 Juli 2004 

sedangkan VLCC No. Hull 1541 telah diserahkan tanggal 24 

September 2004); 

3.7.3. Bahwa disamping itu penunjukkan langsung tersebut adalah 

Corporate Action dari Pemohon  PK/Pemohon I yang telah 

disetujui oleh RUPS Pemohon  PK/Pemohon I dan/atau Menneg 

BUMN yang dilakukan sebagai bentuk langkah cepat dalam 

mencegah agar Pemohon  PK/Pemohon I tidak di-default yang 

dampaknya dapat meluas hingga ke dunia perbankan di 

Indonesia karena saat itu Pemohon  PK/Pemohon I sedang 

mengalami krisis keuangan (kesulitan cash flow), dan karenanya 

tidak mempunyai alokasi dana kas untuk melakukan 

pembayaran kepada Hyundai Heavy Industry. Perlu Pemohon  

PK/Pemohon I jelaskan bahwa selama pembangunan kapal 

tersebut, Pemohon  PK/Pemohon I telah beberapa kali menjajaki 

pendanaan atas kapal tersebut dengan perusahaan financier 

Mitsubishi tetapi gagal dan juga dengan menerbitkan obligasi 

anak perusahaan Pemohon  PK/Pemohon I yaitu Pertamina 

Tongkang guna membiayai pembangunan kapal tersebut namun 

upaya tersebut dinilai merugikan Pemohon  PK/Pemohon I 

sehingga penerbitan obligasi tersebut dibatalkan. Oleh 

karenanya pelaksanaan divestasi VLCC (salah satunya dengan 

penunjukan langsung Goldman Sachs) merupakan langkah 

untuk memperbaiki cash flow Pemohon  PK/Pemohon I dan 

menghindari agar Pemohon  PK/Pemohon I tidak di-default; 

3.7.4. Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut di atas, penunjukan 

langsung tersebut mutlak diperlukan karena :  

a. Bahwa mengingat untuk penjualan VLCC akan melibatkan 

banyak pihak-pihak internasional dan Pemohon  PK belum 

berpengalaman dalam melakukan tender yang bersifat 

internasional khususnya kapal VLCC. Sedangkan Goldman 

Sachs adalah perusahaan advisor yang telah berpengalaman 

secara internasional.; 

b. Penawaran Goldman Sachs untuk benchmark success fee 

lebih rendah yaitu sebesar 1,0% tanpa retainer fee bulanan 

selama kontrak berjalan, sementara penawaran financial 

advisor lainnya seperti Bahana Securities dan Citibank untuk 
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transaksi kemitraan dan pendanaan Kexim sebesar 1,2 % 

dari nilai transaksi sehingga lebih menguntungkan dan 

kompetitif untuk menggunakan Goldman Sachs; 

3.8. Bahwa dengan demikian penunjukan langsung Goldman Sachs tanpa 

proses tender tidak dapat dikualifisir melanggar pasal 19 huruf d UU 

No. 5 Tahun 1999 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :  

a. Bahwa sasaran dari Pasal 19 huruf d UU No. 19 tahun 1999 adalah 

pelaku usaha  yang melakukan penguasaan pasar dalam hal ini 

bidang usaha kapal tanker dimana penguasaan pasar tersebut 

harus menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara a 

quo baik Pemohon  PK/Pemohon I maupun Goldman Sachs tidak  

bergerak di bidang usaha kapal tanker dan karenanya tidak 

melakukan penguasaan pasar di bidang kapal tanker sehingga pada 

akhirnya tidak menyebabkan adanya monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat; 

b. Bahwa penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pemohon  

PK/Pemohon I terhadap Goldman Sachs merupakan hak yang 

dipunyai oleh Pemohon  PK/Pemohon I dan bukan perbuatan 

melawan hukum karena sama sekali tidak melanggar Bab IV Huruf 

a  angka 3 SK 077 dan Keppres No. 18 tahun 2000 jo Keppres No. 

20 tahun 2003 f sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif 

di atas;  

c. Bahwa dikarenakan proses penunjukan langsung Goldman Sachs 

adalah hak  dari Pemohon  PK/Pemohon I yang mana hal tersebut 

telah ternyata tidak melawan hukum maka penunjukan tersebut 

bukan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap penasihat keuangan 

lainnya karena:  

1. Pemohon  PK/Pemohon I diberikan hak untuk 

memilih/memutuskan dengan cara apa  melakukan penunjukan 

dan siapa yang akan ditunjuk terkait divestasi VLCC dimana hak 

tersebut dipergunakan dalam kondisi khusus dan sesuai dengan  

ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak hanya 

memperhatikan kepentingan pelaku usaha lain yang bergerak 

dalam bidang konsultan serupa dan tidak dapat diartikan sebagai 

sikap atau tindakan menolak sama sekali melakukan hubungan 

usaha, menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau 

perbuatan lain dengan pelaku usaha tertentu; 
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2. Penunjukan Goldman Sachs sebagai konsultan keuangan bukan 

merupakan kegiatan yang rutin melainkan bersifat temporer dan 

khusus untuk divestasi VLCC saja. Selain itu benchmark 

success fee yang ditawarkan lebih rendah yaitu sebesar 1,0% 

tanpa retainer fee bulanan selama kontrak berjalan, 

dibandingkan penawaran financial advisor lainnya seperti 

Bahana Securities dan Citibank untuk transaksi kemitraan dan 

pendanaan Kexim yaitu sebesar 1,2 % dari nilai transaksi; 

d. Bahwa penunjukan langsung tersebut tidak menyebabkan terjadinya 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan alasan 

penunjukan langsung telah sesuai dengan ketentuan hukum dan 

bukan merupakan praktek diskriminasi terhadap konsultan 

keuangan lainnya karena Pemohon  PK/Pemohon I mempunyai hak 

untuk melakukan penunjukan langsung terkait divestasi a quo 

(bukan kegiatan rutin) dan divestasi a quo dilaksanakan dalam 

keadaan  mendesak untuk mencegah kerugian Negara sehingga 

sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat ; 

4. Terdapat Kekhilafan Yang Nyata Dari Mahkamah Agung Di Dalam 
Penilaian Terhadap Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan  
Sehingga Mahkamah Agung Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian 
Berkaitan Dengan Penerapan Pasal 19 (D) dan 22 UU NO. 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat  
Dalam Putusannya halaman 356 alinea ke-3 s/d halaman 359, Mahkamah 

Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

- "Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adanya 

diskriminasi dalam proses penjualan 2 (dua) buah tanker VLCC, bahwa 

dengan diterimanya penawaran optional dari Termohon Kasasi IV (PT 

Pelayaran Equinox) untuk dan  atas nama Termohon Kasasi III (Frontline 

Ltd) pada tanggal 9 Juni 2004 malam  hari di Jakarta telah menyalahi 

ketentuan, dan merupakan diskriminasi karena:  

4.1.1. Perjanjian penawaran tender telah ditutup pada tanggal 7 Juni 

2004, sehingga seharusnya penawaran bid III tersebut tidak perlu 

dipertimbangkan lagi.  

4.1.2. Dengan menerima bid III dan memenangkannya, berarti tidak 

memberi kesempatan kepada bider-bider lain pesaingnya in casu 
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seperti Essar dan OSG;  

- Menimbang, bahwa pertimbangan judex facti yang membenarkan alasan 

Termohon Kasasi I (PT. Pertamina) dan Termohon Kasasi II (Goldman 

Sachs Pte.) untuk menerima penawaran optional dari Frontline karena 

tidak cukup waktu untuk membahas penawaran baru bagi bidder-bidder 

lain pesaingnya in casu Essar dan OSG dan karena adanya surat tanggal 

2 Juli 2004 dari Hyundai Heavy Industri kepada Termohon Kasasi I PT 

Pertamina, tentang adanya usaha-usaha dari Karaha Bodas Company 

untuk melakukan penyitaan atas aset-aset PT. Pertamina, antara lain 2 

(dua) buah tanker VLCC yang menjadi obyek tender di Pengadilan 

Korea, sehubungan dengan adanya putusan Arbitrase Internasional yang 

memenangkan Karaha Bodas Company, adalah pertimbangan yang tidak 

dapat dibenarkan, dan tidak cukup beralasan karena proses tender 

divestasi 2 (dua) buah tanker VLCC tersebut telah selesai dan telah 

ditutup pada tanggal 7 Juni 2004, dan kemudian pada tanggal 9 Juni 

2004 diterima penawaran optional III dari Frontline Pte, jadi jauh sebelum 

diterimanya surat tertanggal 2 Juli 2004 dari Hyundai Heavy Industri 

tersebut.; 

- Menimbang, bahwa meskipun penawaran optional III yang disampaikan 

oleh Frontline Pte. lebih tinggi sedikit dari kedua bidder lainnya yaitu US$ 

183,5 juta bagi Essar dan US$ 184 juta bagi Frontline, tetapi diperoleh 

dengan cara-cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya pasal 19 sub d Undang-

Undang tersebut, yaitu untuk mencegah adanya persaingan yang tidak 

sehat. Hal ini nampak jelas dari hasil kronologis evaluasi I bid. I dan bid. 

II,. bahwa Frontline pada bid I menawar US$ 178 juta, kemudian 

mendadak mengajukan optional bid yang meningkat menjadi US$ 184 

juta pada tanggal 9 Juni 2004 setelah perjanjian penawaran tender 

ditutup pada tanggal 7 Juni 2004; 

- Menimbang, bahwa posisi Termohon Kasasi IV (PT. Perusahaan 

Pelayaran Equinox) dalam proses penjualan 2 buah Tanker VLCC ini 

mewakili Termohon Kasasi III (Frontline); 

- Menimbang, bahwa terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan 

langsung pemenang tender tersebut karena ternyata Termohon Kasasi II 

Goldman Sachs Pte  mempunyai kepemilikan saham pada Termohon 

Kasasi III Frontline Pte, dan hal lain ini telah diketahui atau setidak-

tidaknya patut diketahui oleh Termohon Kasasl I PT. Pertamina; 
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- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan atau pengaturan 

dalam menentukan Termohon Kasasi III Frontline Pte sebagai pemenang 

tender dan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha 

pesaingnya (Essar dan OSG), hal mana telah melanggar Pasal 22 dan 

Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga menurut 

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon  Kasasi : Komisi Pengawas 

Persaingan Negeri Jakarta Pusat No. 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST. 

tanggal 25 Mei  2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 

perkara ini, dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi alasan-alasan 

kasasi lainnya yang amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini; 

- “Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan atau pengaturan 

dalam menentukan Termohon Kasasi III Frontline Pte sebagai pemenang 

tender dan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha 

pesaingnya (Essar dan OSG), hal mana telah melanggar Pasal 22 dan 

Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga menurut 

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon  Kasasi : Komisi Pengawas 

Persaingan Negeri Jakarta Pusat No. 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST. 

tanggal 25 Mei 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 

perkara ini, dengan tidak perlu  mempertimbangkan lagi alasan-alasan 

kasasi lainnya yang amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini."  

Menurut Pemohon  PK/Pemohon I, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah 

Agung di atas keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:  

4.1. Bahwa Pasal 22 maupun Pasal 19 (d) UU No. 5 Tahun 1999 adalah 

ketentuan yang mengatur pelanggaran di dalam pengadaan barang dan 

jasa sehingga tidak dapat diterapkan di dalam kasus Penjualan 2 

Tanker VLCC PT Pertamina (Persero) karena Penjualan 2 Tanker 

VLCC bukan pengadaan barang dan jasa, sehingga penjualan 2 Tanker 

VLCC tidak tunduk pada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;  

4.2. Bahwa selain itu Pasal 22 dan 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

merupakan suatu ketentuan yang menerapkan pembuktian secara 

"Rule Of Reason" dan  bukan penerapan pembuktian secara "Per Se 

Illegal". Artinya tindakan Diskriminatif adalah dilarang jika menimbulkan 



 Hal. 247 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

akibat terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha usaha tidak 

sehat. Sebaliknya, jika tindakan diskriminatif tidak menimbulkan akibat 

terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka 

tindakan tersebut harus dikategorikan bukan merupakan perbuatan 

melanggar ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5 Tahun 1999. Dengan kata 

lain, bahwa  akibat atau timbulnya persaingan usaha tidak sehat dan 

timbulnya praktek  monopoli menjadi tolak ukur utama untuk 

menyatakan apakah suatu tindakan telah melanggar Pasal 19 atau 

tidak; 

4.3. Bahwa dengan demikian dalam kasus ini tidak dapat diterapkan Pasal 

19 dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, namun bila hakim berpendapat 

lain, quod non, maka dari hasil pemeriksaan perkara terungkap fakta 

bahwa Bidding yang dilakukan dalam hal ini adalah unsolicited bidding 

yang merupakan lelang terbuka (tanpa diundang) yang artinya siapa 

saja, kapan saja dan berapa kali saja dapat memasukan penawaran 

optional sepanjang tetap dalam koridor "term of reference" (TOR) yang 

ada;  

4.4. Bahwa fakta penerimaan bid ketiga (istilah bid ketiga disini artinya bid 

kedua yang direvisi atau revised bid, untuk selanjutnya disebut revised 

bid) Frontline yaitu sebagai berikut:  

a. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004 Goldman Sach (Singapore) Pte 

mengirimkan Invitation Letter kepada 43 calon peserta tender 

VLCC; 

b. Bahwa peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan 

tanggal 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura adalah 7 (tujuh) 

proposal terdiri dari enam perusahaan yang masuk dalam daftar 

undangan yaitu OSG, Frontline, Toepfer, Transport, Worldwide 

Shipping, Essar Shipping ltd, Euronav Luxemburg, dan 1 (satu) 

perusahaan yang tidak diundang yaitu Dorian; 

c. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran dan pembobotan 

yang dilakukan oleh Goldman Sach (Singapore) Pte, ada 4 (empat) 

potential bidder yang memenuhi kriteria yaitu: Essar Shipping Ltd, 

Frontline, OSG dan Worldwide Shipping; 

d. Bahwa selanjutnya terhadap ke-4 potential bidder tersebut Direksi 

Pemohon  PK/Pemohon I memutuskan bahwa ada 3 (tiga) 

shortlisted bidder, yaitu: ESSAR Shipping Limited, Frontline Limited, 

Overseas Shipping Group (OSG); 
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e. Bahwa ke-3 shortlisted bidder tersebut telah mengajukan harga 

penawaran masing-masing sebesar, ESSAR = US$ 183 Juta; 

Frontline = US$ 175 Juta; dan OSG = US$ 162 Juta. Dengan 

demikian total score dari masing-masing shortlisted bidder adalah, 

ESSAR = 98%; Frontline = 96,5%; OSG = 90,8%.  
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/

Proflie 

Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183 juta 

(80%) 

10% 4% 4% 98% 

Frontline 175 juta 

(76,5%) 

10% 5% 5% 96,5% 

OSG 162 juta 

(70,8%) 

10% 5% 5% 90,8% 

 

f. Bahwa pada tanggal 1 s/d 4 Juni 2004 bertempat di Ulsan- Korea, 

maupun di Jakarta, ketiga shortlisted bidder tersebut melakukan due 

dilligent yang  meliputi peninjauan ke kapal dan data room study; 

g. Bahwa selanjutnya ke-3 shortlisted bidder tersebut diharuskan 

menyerahkan enhancement bid (Penawaran Kedua) kepada 

Goldman Sach (Singapore) Pte paling lambat pada tangal 7 Juni 

2004, dan pada tanggal 8 Juni 2004 Goldman Sach (Singapore) Pte 

mempresentasikan hasil evaluasi Enhancement Bid (Penawaran 

Kedua) di kantor Pemohon  PK, dimana harga penawaran kedua 

dari masing-masing shortlisted bidder adalah: ESSAR = US$ 183,5 

Juta; Frontline = US$ 178 Juta; dan OSG= US$ 170 Juta. Dengan 

demikian total score dari masing-masing shortlisted bidder adalah 

ESSAR = 95,5%; Frontline = 98%; OSG =94,1%. -, 

 
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/

Proflie 

Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183 juta 

(80%) 

7,5% 4% 4% 95,5% 

Frontline 178 juta 

(78%) 

10% 5% 5% 98% 

OSG 170 juta 

(74,1%) 

10% 5% 5% 94,1% 
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h. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2004 tanpa diminta oleh Pemohon  

PK/Pemohon I dan/atau Goldman Sach (Singapore) Pte, pihak 

Frontline memasukkan penawaran  (optional) kepada Goldman 

Sach (Singapore) Pte dengan harga penawaran terakhir sebesar 

US$ 184 Juta, dan atas hal tersebut Goldman Sach (Singapore) Pte 

pada tanggal 10 Juni 2004 menyampaikan hal tersebut kepada 

Pemohon  PK/Pemohon I ; 

 
Bidder Price 

(US $) 

Compliance 

with payment 

terms 

Prof of 

financing 

Reputation/

Proflie 

Total 

80% 10% 5% 5% 100% 

Essar 183,5 juta 

(79,8%) 

10% 4% 4% 97,8% 

Frontline 184 juta 

(80%) 

10% 5% 5% 100% 

OSG 170 juta 

(73,9%) 

10% 5% 5% 93,9% 

 

i. Bahwa Direksi Pemohon  PK/Pemohon I menanyakan lebih lanjut 

kepada Goldman Sach (Singapore) Pte apakah kepada ke-2 

shortlisted bidder (OSG dan ESSAR) yang lain juga diberikan 

kesempatan untuk memasukkan penawaran (optional) baru, namun 

oleh Pihak Goldman Sach (Singapore) Pte memberikan jawaban 

yaitu, apabila proses dalam tawar menawar ini tidak segera 

dihentikan dan ditutup maka tidak akan cukup waktu untuk 

menyelesaikan tender ini sampai pertengahan Juni 2004; 

4.5. Bahwa selain itu penerimaan Revised Bid oleh Goldman Sachs 

dan/atau Pemohon  PK/Pemohon I pada tanggal 9 Juni 2004 masih 

dalam batas waktu yang diatur dalam request for bid pada butir 5 

halaman 10, sebagai berikut:  

Request For Bid butir 5 Halaman 10  

"Negotiation of SPA with short-listed bidder(s): May 28 up to June 9, 

2004."  

Terjemahan Bahasa Indonesia:  

"Negosiasi Perjanjian Jual Beli dengan penawar(penawar) yang terpilih: 

28 Mei sampai dengan 9 Juni 2004 "  

4.6.  Bahwa seandainyapun penerimaan revised bid dari Frontline, Ltd 
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diterima setelah tanggal 9 Juni 2004, -quod non-, Pemohon  

PK/Pemohon I mempunyai wewenang dalam Letter of Invitation 

(berisikan request for bid yang adalah Terms of Reference (TOR) dari  

proses tender) yang telah disampaikan kepada para peserta Tender 

yang menegaskan hak Pemohon  PK/Pemohon I untuk mengubah 

proses tender setiap waktu dan menerima setiap proposal dari bidder 

sebagaimana kutipan berikut:  

"Pertamina expressly reserves the right, in its sole and absolute 

discretion, to evaluate the terms and conditions of any Binding 

Proposal. To accept or reject any such Binding Proposal without 

specifying reasons therefore and to alter or to terminate this process at 

any time without any obligation or compensation or 'indemnification to 

the bidders and the winning bidder. Upon Pertamina's  acceptance of 

the Binding Proposal the short-listed bidder(s) and Pertamina shall 

negotiate in good faith and will use their best efforts to enter into SPArs) 

as soon as practicable".  

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:  

"Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, dengan 

kewenangannya sendiri dan mutlak, untuk melakukan penilaian atas 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap Proposal yang 

Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima dan menolak setiap 

proposal yang Mengikat (Binding Proposal) tersebut tanpa perlu 

menyebutkan alasannya, dan oleh karena itu berwenang untuk 

mengubah dan mengakhiri proses tender ini setiap saat tanpa 

kewajiban atau ganti rugi atau indentifikasi kepada para peserta tender 

dan pemenang tender. Setelah Pertamina menerima Proposal 

Mengikat, para peserta tender yang terpilih (shortlisted bidders) dan 

Pertamina akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dan akan 

upaya terbaiknya untuk menandatangani SPA secepat mungkin”; 

4.7. Bahwa berdasarkan Surat dari Goldman Sach (Singapore) Pte (letter to 

Shortlisted bidder) untuk dan atas nama Pemohon  PK/Pemohon I 

kepada tiga peserta Tender pada tanggal 26 Mei 2004, Pemohon  

PK/Pemohon I juga mempunyai hak untuk mengubah proses tender 

setiap waktu dan juga mempunyai hak untuk menolak dan menerima 

proposal/penawaran dari para bidder yaitu Essar, Frontline dan OSG 

sebagaimana kutipan berikut:  

"... Furthermore, Pertamina expressly reserves the right, in its sole and 
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absolute discretion, to evaluate the terms and conditions of any Binding 

Bid, to accept or reject any such Binding Bid without specifying reasons 

therefore and to alter or to terminate this process at any time without 

any obligation or compensation or indemnification to the bidders and 

the winning bidder. Upon Pertamina's acceptance of the Binding 

Proposal the short-listed bidder(s) and Pertamina shall negotiate in 

good faith and will use their best efforts to enter into SPArs) as soon as 

practicable".."  

Terjemahan Bahasa Indonesia:  

"... Lebih lanjut, Pertamina menyatakan mereservasikan haknya, 

berdasarkan kewenangannya sendiri dan mutlak untuk melakukan 

penilaian atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap 

Proposal Mengikat (Binding Proposal), untuk menerima atau menolak 

setiap proposal yang Mengikat (Binding Proposal) tersebut tanpa perlu 

menyebutkan alasannya, dan oleh karena itu berwenang untuk 

mengubah dan mengakhiri proses tender ini setiap soot tanpa 

kewajiban atau ganti rugi atau indentifikasi kepada para peserta tender 

dan pemenang tender. Setelah Pertamina menerima Proposal 

Mengikat, para peserta tender yang terpilih (shortlisted bidders) dan 

Pertamina akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dan akan 

upaya terbaiknya untuk menandatangani SPA secepat mungkin; 

4.8. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Direksi 

Pemohon  PK/Pemohon I memutuskan untuk menentukan Pihak 

Frontline sebagai Pemenang tender divestasi VLCC dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu:  

a.  Bahwa karena waktu bagi pelaksanaan tender divestasi VLCC 

sangat pendek  yaitu hanya selama  6 minggu serta pada tanggal 2 

Juli 2004 Pemohon  PK/Pemohon I  menerima surat dari Hyundai 

Heavy Industry mengenai adanya usaha dari Pihak  Karaha Bodas 

Company untuk melakukan penyitaan atas Aset-aset milik Pemohon  

PK/Pemohon I di Pengadilan Korea sehubungan dengan Putusan 

Arbritase Internasional yang memenangkan Karaha Bodas 

Company, sehingga dikhawatirkan kerugian negara akan semakin 

lebih besar apabila kedua VLCC tersebut masih dalam penguasaan 

Pemohon  PK/Pemohon I ; 

b. Bahwa revised bid Frontline tidak mengubah pemenang proses 

penjualan ini dikarenakan pada penawaran kedua, Frontline juga 
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sudah sebagai pemenangnya karena mempunyai scoring tertinggi, 

sedangkan pada revised bid scoring Frontline menjadi lebih 

sempurna dan menguntungkan PT Pertamina (Persero); 

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa harga penawaran optional 

yang disampaikan oleh Pihak Frontline adalah harga yang tertinggi 

dari harga kedua Shortlisted Bidder yang lain, selain itu Total Score 

pihak Frontline setelah adanya revised bid adalah yang tertinggi dari 

Kedua Shortlisted Bidder yang  lain; 

d. Berdasarkan fakta hukum, bahwa pihak ESSAR yang semula 

rencananya akan ditunjuk sebagai Pemenang tender divestasi 

VLCC telah terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang ditentukan oleh Goldman Sach (Singapore) Pte antara lain:  

(1) Essar tidak sanggup melakukan pembayaran down payment 

sebesar 20 % dari total harga penawaran 1 hari setelah SPA 

ditandatangani;  

(2) State Bank of India tidak bersedia menjamin pembayaran down 

payment tersebut di atas; 

(3) Essar masih belum sepakat dengan ketentuan-ketentuan Sales 

Purchase Agreement atas penjualan VLCC sampai tender 

tanggal 7 Juni 2004 ditutup; 

e.  Berdasarkan fakta hukum sejak penawaran pertama sampai dengan 

penawaran terakhir, Pihak OSG selalu menempati urutan terendah 

dalam mengajukan  harga penawaran dan juga terendah dalam 

urutan total skor sehingga dengan demikian walaupun diberi 

kesempatan untuk mengajukan penawaran, pihak OSG tidak akan 

mengajukan penawaran melebihi Frontline; 

f. Bahwa revised bid Frontline masih dapat diterima karena masih 

dalam koridor tata waktu yaitu sebelum dilakukan pengumuman 

pemenang yaitu tanggal 10 Juni 2004. Dalam TOR sangat jelas 

disebutkan bahwa proses negosiasi akan selesai pada tanggal 9 

Juni 2004 dan selanjutnya adalah pengumuman pemenang dan 

penandatanganan Sale and Purchase Agreemen ; 

4.9. Bahwa dengan demikian penerimaan revised bid Frontline oleh 

Goldmann Sachs dan/atau Pemohon  PK/Pemohon I tidak dapat 

dikualifisir melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 

22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:  

a.  Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, Essar 
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tidak sanggup  melakukan pembayaran down payment sebesar 20 

% dari total harga penawaran 1 hari setelah SPA ditandatangani 

dan ada pernyataan dari State Bank of India yang menyatakan tidak 

menjamin pembayaran down payment tersebut. Sehingga sekalipun 

Essar mempunyai penawaran tertinggi dibanding Frontline, pada bid 

kedua, total scoring Frontline berada di atas Essar sehingga 

Frontline layak untuk ditetapkan sebagai pemenang divestasi kedua 

VLCC tersebut. Namun perlu Pemohon  PK/Pemohon I jelaskan, 

bahwa sebelum menetapkan Frontline sebagai pemenang, 

Pemohon  PK/Pemohon I telah terlebih dahulu meminta Goldman 

Sachs untuk melakukan konfirmasi ulang tentang kesanggupan 

pembayaran down payment sebesar 20 % sesuai ketentuan di 

Sales and Purchase Agreement dan ternyata Essar memang tidak 

mampu untuk memenuhi pembayaran down payment tersebut. 

Sehingga Pemohon  PK/Pemohon I berketetapan untuk menunjuk 

Frontline sebagai pemenang dengan harga penjualan sebesar US$ 

178,000,000,- (seratus tujuh puluh delapan juta US Dolar) tetapi 

kemudian ada informasi dari Goldman Sachs yang memberitahukan 

ada penawaran kedua yang diperbaiki (revised bid) yang 

dimasukkan oleh Frontline dengan harga penjualan sebesar US$ 

184,000,000, -(seratus delapan puluh empat juta US Dolar) dimana 

kemudian Pemohon  PK/Pemohon I ditetapkan sebagai pemenang 

dengan harga tender sebesar US$ 184,000,000,- (seratus delapan 

puluh empat juta US Dolar). Dengan demikian penerimaan revised 

bid oleh Pemohon  PK/Pemohon I dan Goldman Sachs nyata-nyata 

tidak merugikan peserta tender lainnya, bukan tindakan diskriminasi 

terhadap peserta tender lainnya tidak ada persekongkolan antara 

Goldman Sachs dan Pemohon  PK/Pemohon I untuk memenangkan 

Frontline dengan adanya revised bid tersebut; 

b. Bahwa OSG selalu menempati posisi terendah dalam mengajukan 

harga penawaran dan total score dari dua kali pengajuan bid. Lagi 

pula pada bid kedua Frontline telah ditetapkan sebagai pemenang 

sekalipun Frontline tidak memasukkan revised bid sedangkan 

revised bid yang dimasukkan adalah menguntungkan Pemohon  

PK/Pemohon I, tidak merugikan peserta tender lainnya dan bukan 

perlakuan diskriminasi terhadap peserta tender yang lain serta tidak 

ada persekongkolan antara Goldman Sachs dan Pemohon  
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PK/Pemohon I untuk memenangkan Frontline dengan adanya 

revised bid tersebut ; 

4.10. Bahwa adalah tidak benar terdapat konflik kepentingan dalam 

penunjukan langsung pemenang tender tersebut dikaitkan dengan 

Goldman Sachs Pte  mempunyai pemilikan saham pada Frontline Ltd, 

tidak dapat dikualifisir melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 

1999 dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dengan alasan hukum 

sebagai berikut:  

- Bahwa tidak ada penunjukan langsung pemenang tender karena 

merupakan  lelang terbuka (tanpa diundang) yang artinya siapa 

saja, kapan saja dan berapa kali saja dapat memasukan penawaran 

optional sepanjang tetap dalam koridor "term of reference" (TOR), 

mengingat Bidding yang dilakukan dalam hal ini adalah unsolicited 

bidding; 

- Bahwa revised bid Frontline tidak mengubah pemenang proses 

penjualan ini dikarenakan pada penawaran kedua, Frontline juga 

sudah sebagai pemenangnya karena mempunyai scoring tertinggi, 

sedangkan pada revised bid scoring Frontline menjadi lebih 

sempurna dan menguntungkan PT Pertamina (Persero); 

- Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa harga penawaran optional 

yang disampaikan oleh pihak Frontline adalah harga yang tertinggi 

dari harga kedua Shortlisted Bidder yang lain, selain itu Total Score 

pihak Frontline setelah adanya revised bid adalah yang tertinggi dari 

Kedua Shortlisted Bidder yang  lain ; 

- Berdasarkan fakta hukum, bahwa pihak ESSAR yang semula 

rencananya akan ditunjuk sebagai Pemenang tender divestasi 

VLCC telah terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang ditentukan oleh Goldman Sach  (Singapore) Pte antara lain:  

o Essar tidak sanggup melakukan pembayaran down payment 

sebesar 20 % dari total harga penawaran 1 hari setelah SPA 

ditandatangani;  

o State Bank of India tidak bersedia menjamin pembayaran down 

payment tersebut diatas;  

o Essar masih belum sepakat dengan ketentuan-ketentuan Sales 

Purchase Agreement atas penjualan VLCC sampai tender 

tanggal 7 Juni 2004 ditutup.  

- Bahwa tidak ada penunjukan langsung pemenang tender karena 
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revised bid Frontline masih dapat diterima karena masih dalam 

koridor tata waktu yaitu sebelum dilakukan pengumuman pemenang 

yaitu tanggal 10 Juni 2004. Dalam TOR sangat jelas disebutkan 

bahwa proses negosiasi akan selesai pada  tanggal 9 Juni 2004 dan 

selanjutnya adalah pengumuman pemenang dan  penandatanganan 

Sale and Purchase Agreement; 

- Bahwa Termohon Kasasi tidak mengetahui perihal adanya 

kepemilikan saham Goldman Sachs di Frontline sebesar 5, 34 % 

dan tidak menyebabkan Goldman Sachs mempunyai conflict of 

interest dengan Frontline; 

- Bahwa dalam Putusan Termohon PK No. 07/KPPU-L/2004 

tertanggal 3 Maret  2005 pada halaman 97-99 disebutkan komposisi 

kepemilikan saham Goldman Sachs, afiliasi Goldman Sachs dan 

nasabah Goldman Sachs di Frontline yaitu sebagai berikut:  

♦ 0,92 % dimiliki oleh Goldman Sachs untuk keuntungannya 

sendiri  

♦ 0.52 % dimiliki oleh Asset Management (pengelolan Aset) di 

Goldman Sachs  

♦ 0,02 % dimiliki oleh Goldman Sachs atas klien discretionary  

♦ 3,88 % dimiliki oleh Golman Sachs atas klien non discretionary 

(saham-saham tersebut dipegang oleh Goldman Sachs atas 

nama klien-kliennya selaku pemilik atas saham-saham tersebut)  

Sehingga berdasarkan fakta hukum komposisi kepemilikan saham 

tersebut di atas, Goldman Sachs Singapura menyatakan tidak 

memiliki saham di Frontline. Bahwa seandainyapun Goldman Sachs 

memiliki saham-saham di Frontline untuk kepentingan klien-

kliennya, quod non, tetapi secara hukum porsi saham Frontline yang 

dimiliki tidak material sehingga tidak terjadi  Konflik Kepentingan; 

- Bahwa selain itu terhadap saham Frontline yang dimiliki oleh 

Goldman Sachs, Affiliasi dan nasabahnya, Goldman Sachs 

Singapore yang bertindak selaku finansial advisor dan arranger 

dalam divestasi VLCC tidak  mengetahui/menyadari adanya 

kepemilikan saham Goldman Sach di Frontline karena:   

♦ Goldman Sachs yang memiliki saham Frontline (bagian trading 

dan sales) merupakan badan hukum yang terpisah dengan 

Goldman Sachs Singapore (bagian investment banking); 

♦ Goldman Sachs memberlakukan prosedur Chinese Wall dimana 



 Hal. 256 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

prosedur tersebut mewajibkan karyawan membatasi akses 

informasi yang sifatnya rahasia untuk satu grup dalam satu 

perusahaan.  

5.  Terdapat Kekhilafan Yang Nyata Dari Mahkamah Agung Di Dalam 
Penilaian Terhadap Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan 
Sehingga Mahkamah Agung Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian 
Berkaitan Kerugian  
Dalam Putusannya halaman 354, Mahkamah Agung menyatakan akan 

membahas alasan-alasan kasasi ad. 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 10, tetapi tidak 

mempertimbangkan atau menjelaskan mengenai ad. 10 mengenai kerugian. 

Kemudian Mahkamah Agung dalam Putusannya 358-359 menyatakan 

sebagai berikut:  

-   “berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi persekongkolan atau pengaturan dalam menentukan 

Termohon Kasasi III Frontline Pte sebagai pemenang tender dan 

melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha pesaingnya 

(Essar dan OSG), hal mana telah melanggar Pasal 22 dan Pasal 19 huruf 

d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga menurut pendapat 

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi dari Pemohon  Kasasi : Komisi Pengawas 

Persaingan Negeri Jakarta Pusat No. 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST. 

tanggal 25 Mei 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 

perkara ini, dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi alasan-alasan 

kasasi lainnya yang amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini." 

Menurut Pemohon  PK/Pemohon I, pertimbangan Mahkamah Agung 

tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan hukum sebagai 

berikut:  

5.1.  Bahwa alasan keberatan (ad. 9 dan ad. 10) dalam Memori Kasasi dari 

Termohon PK/dahulu Pemohon  Kasasi tentang saksi ahli Rheinard 

Tobing tidak ada conflict of interest dalam penjualan VLCC tersebut 

oleh Mahkamah Agung telah ditolak. Sedangkan alasan keberatan 

(ad.10) dalam Memori Kasasi tentang adanya kerugian negara oleh 

Mahkamah Agung. telah diterima oleh Mahkamah Agung tanpa 

diberikan pertimbangan hukumnya. Dengan demikian penolakan alasan 

keberatan (ad. 9) Termohon PK dan tidak diberikan pertimbangan 

hukum atas alasan keberatan (ad. 10) mempunyai akibat yuridis bahwa 

potensi kerugian Negara yang berkisar sebesar US$ 20,000,000-US$ 
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56,000,000 atau setara dengan Rp 180.000.000.000-Rp 

504.000.000.000 (dengan nilai tukar sebesar US$ Rp 9.000) dalam 

penjualan VLCC tersebut menjadi tidak terbukti dan tidak berdasarkan 

hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :  

a. Bahwa Termohon PK/dahulu Pemohon  Kasasi/dahulu Termohon 

Keberatan dalam pertimbangan putusannya No. 07/KPPU-L/2004 

tertanggal 3 Maret 2005. telah melakukan penghitungan harga 

VLCC berkisar antara US$ 204,000,000 berdasarkan artikel dari 

Trade Winds (http://www.tradewinds.no) tertanggal 14 Juni 2004 

yang menyebutkan harga pasar per VLCC pada saat itu adalah 

sekitar US$ 102,000,000 (seratus dua juta US Dolar) dan 1 (satu) 

keterangan Saksi Ahli I (Rheinhard Tobing) yaitu pada bagian 

Tentang Duduk Perkara angka 41.1.1 menyatakan bahwa harga 

VLCC yang normal saat terjadi tender divestasi VLCC adalah di atas 

US$ 100,000,000 (seratus juta dolar Amerika. Serikat), sekitar US 

105,000,000 (seratus lima juta dolar Amerika Serikat) tetapi tidak 

lebih dari US$ 120,000,000 (seratus dua puluh juta dolar Amerika 

Serikat). Bahwa dengan dinyatakannya saksi ahli Rheinard Tobing 

mempunyai conflict of interest maka seluruh keterangan yang 

bersangkutan menjadi tidak valid dan tidak termasuk sebagai alat 

bukti yang sah sehingga dasar penentuan kerugian Negara menjadi 

tidak berdasarkan hukum karena hanya didasarkan pada satu alat 

bukti yaitu dari artikel Tradewinds tertanggal 14 Juni 2004 dan 

karenanya melanggar hukum pembuktian yang dianut oleh hukum 

kita;  

b. Bahwa penentuan adanya kerugian Negara berdasarkan artikel 

Tradewinds tertanggal 14 Juni 2004 adalah sangat subyektif, tanpa 

disertai dengan terms and condition yang jelas sehingga sangat 

diragukan kebenarannya karena seharusnya untuk mengetahui ada 

tidaknya kerugian Negara didasarkan keterangan Ahli dari orang-

orang yang berasal dari lembaga-lembaga yang memang 

mempunyai kapasitas untuk itu misalnya BPK dan/atau BPKP dan 

bukti surat berupa laporan audit investigatif/menyeluruh dari BPK 

dan/atau BPKP. Dengan demikian keliru dan tidak berdasarkan 

hukum jika kerugian Negara  berdasarkan artikel Tradewinds 

tertanggal14 Juni 2004;  

c. Bahwa disamping itu penentuan adanya kerugian Negara 
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berdasarkan kajian Japan Marine yang menyatakan harga VLCC 

per unit yang diukur berdasarkan  Return On Investment (ROI) 

adalah US $ 110.000.000 (seratus sepuluh juta US Dolar) juga tidak 

berdasarkan hukum karena dalam kajian tersebut tidak pernah 

menyebutkan harga VLCC per unit berdasarkan ROI adalah 

sebesar US $ 110.000.000 (seratus sepuluh juta US Dolar). 

Seandainyapun memang ada,- quod non - hasil kajian Japan Marine 

tersebut harusnya disesuaikan dengan hasil audit dari lembaga-

lembaga yang berwenang yaitu BPK dan/atau  BPKP dan tidak 

berdasarkan hukum jika hanya didasarkan pada artikel Tradewinds 

tertanggal 14 Juni 2004 yang sebagaimana telah dijelaskan di atas 

tidak dapat dikualifisir sebagai alat bukti yang sah;  

d. Bahwa alasan keberatan (ad.10) dari Termohon PK yang diterima 

sama sekali tidak diberikan pertimbangan hukumnya padahal 

seharusnya dalam putusannya diwajibkan untuk memberikan 

pertimbangan hukum yang cukup;  

e. Bahwa penentuan kerugian Negara seharusnya tidak dilakukan 

dengan cara menghitung selisih dari perkiraan harga pasar (yang 

diperoleh dari sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya 

kebenarannya) dengan harga penjualan dalam tender karena harga 

penjualan dalam tender tidak selalu mencerminkan  harga pasar. 

Selain itu perkiraan harga pasar VLCC sangatlah subyektif karena  

VLCC a quo dibuat berdasarkan spesifikasi yang khusus dan belum 

tentu sama dengan perkiraan harga pasar tersebut;  

5.2. Bahwa justru dari penjualan kedua VLCC tersebut Pemohon  

PK/Pemohon I memperoleh keuntungan dan menyelamatkan Negara 

dari kerugian dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :  

a. Bahwa pada kenyataannya, pada saat Pemohon  PK/Pemohon I 

memesan 2 VLCC di galangan kapal Hyundai Heavy Industries 

Korea, harga kedua VLCC tersebut adalah sebesar US$ 

130,800,000 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu dolar 

Amerika Serikat), dan pada saat dilakukan divestasi terhadap 2 

VLCC tersebut terjual dengan harga US$ 184,000,000 (seratus 

delapan puluh empat juta Dolar Amerika Serikat) sehingga 

Pemohon  PK/Pemohon I justru mendapat keuntungan dari selisih 

harga antara pembelian dengan penjualan yaitu sebesar US$ 

53,200,000  (lima puluh tiga juta dua ratus ribu Dolar Amerika 



 Hal. 259 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

Serikat); 

b. Bahwa selain itu, dengan perhitungan bahwa owner estimate yang 

diperoleh dari referensi Clarkson Research Studies menunjukkan 

harga newbuilding VLCC  300.000 DWT per Mei 2004 adalah 

sebesar USD 87 juta dimana kapal akan  diperoleh ± 1,5 tahun 

mendatang. Apabila dibandingkan dengan harga jual rata-rata 

VLCC oleh PT Pertamina (Persero) sebesar USD 92 juta maka 

sebenarnya penjualan VLCC tersebut mencerminkan harga pasar 

pada saat itu (Mei 2004), bahkan sedikit lebih tinggi dari harga 

pasar. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pendekatan Time Value of 

Money dengan asumsi tingkat bunga deposito USD adalah 4,0% 

serta pembayaran dilakukan bertahap selama 5 kali mulai dari (i) 

signing bulan kesatu, (ii) steel cutting bulan kesembilan, (iii) keel 

laying bulan keempat belas, (iv) launching bulan keenambelas dan 

(v) delivery bulan kedelapanbelas. Dari  pendekatan ini maka 

diperoleh present  value harga referensi Clarkson Research Studies 

sebesar USD 90,14 juta yang masih lebih kecil dari harga jual rata-

rata USD 92 juta; 

c. Bahwa justru divestasi VLCC menyelamatkan negara dari kerugian 

akibat upaya Pihak Karaha Bodas Company yang sangat aktif untuk 

melakukan penyitaan atas aset-aset milik Pemohon  PK/Pemohon I 

termasuk VLCC tersebut sebagai akibat dimenangkannya/ 

dikabulkannya permohonan arbitrase dari KBC terhadap Pemohon  

PK/Pemohon I; 

5.3. Bahwa dengan demikian jelas, divestasi kedua unit VLCC tersebut tidak 

terbukti sama sekali ada kerugian Negara sebagaimana yang 

dinyatakan dalam putusan kasasi a quo.  

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh  Pemohon  

Peninjauan Kembali/Pemohon II  dalam memori peninjauan kembali tersebut  

pada pokoknya ialah : 

I.      Uraian Singkat Mengenai Alasan-Alasan Pemohon PK/Pemohon II 
   1. Peninjauan Kembali ini membantah pertimbangan Mahkamah Agung 

yang menyatakan bahwa Proses Penjualan VLCC bersifat kolusi, hal 

mana merupakan suatu kekeliruan, walaupun tidak terbantahkan 

bahwa penawar tertinggi akan menjadi pemenang, dan tidak ada 

penawaran yang lebih tinggi atau tawaran yang telah atau akan dibuat, 

dan bahwa Pertamina secara tegas mencadangkan haknya dan 
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keleluasaannya untuk menutup tender setiap waktu. Kesimpulan 

Mahkamah Agung bahwa Pertamina seharusnya menolak penawaran 

tertinggi dan menerima penawaran yang lebih rendah yang tidak 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pertamina. Kesimpulan 

ini tidak didasarkan pada hukum, keadilan, dan akal sehat; 

2. Undang-undang tentang Mahkamah Agung mengizinkan diajukannya 

Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 Undang-

Undang Mahkamah Agung, apabila permohonan peninjauan kembali 

dikabulkan, Mahkamah Agung membatalkan putusan Mahkamah 

Agung yang dimohonkan peninjauan kembali. Pasal 69 ayat (3) 

Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan 

peninjauan kembali harus dilakukan dalam jangka waktu 180 hari sejak 

pihak yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari pengadilan 

atas putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, pengajuan 

Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan Undang-undang tentang 

Mahkamah Agung; 

3. Mahkamah Agung dalam putusannya berkesimpulan bahwa Pemohon 

PK/Pemohon II  telah melanggar Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 22 UU 

No. 5/1999. Kesimpulan tersebut tidak didukung dengan pertimbangan 

yang cukup dan jelas mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh 

Pemohon  sehingga dapat disimpulkan telah melanggar ketentuan 

pasal-pasal tersebut; 

4. Dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Mahkamah Agung telah menentukan bahwa setiap/seluruh 

tindakan Pemohon PK/Pemohon II akan dengan sendirinya melanggar 

pasal-pasal tersebut. Dengan kata lain dengan melanggar Pasal 19 

huruf (d) UU No. 5/1999, Pemohon  juga telah melanggar Pasal 22 UU 

No. 5/1999. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan  pertimbangan tersebut 

merupakan kesalahan/kekeliruan nyata yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dalam membuat Putusannya; 

5. Untuk menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah salah menerapkan 

Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999, di bawah ini Pemohon PK/Pemohon 

II  akan menguraikan secara ringkas kesalahan/kekeliruan nyata dari 

Mahkamah Agung dalam putusannya yang berkaitan dengan 

Pemohon  sebagai berikut: 

5.1 Pemohon PK/Pemohon II bukanlah merupakan "Pelaku Usaha" 
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dalam pengertian Pasal 19 huruf (d), karena Pemohon 

PK/Pemohon II tidak secara langsung melakukan kegiatan 

ekonomi (dalam hal ini  Divestasi VLCC); 

5.2 Pasal 19 berkaitan dengan "Penguasaan Pasar". Untuk dapat 

menguasai pasar dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 19, pihak 

tersebut harus  memiliki posisi dominan dalam suatu pasar. 

Dengan memiliki posisi dominan dalam pasar (sebagaimana diatur 

dalam Pasal 25 UU No. 5/1999), Pelaku Usaha dapat melakukan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, 

dalam Putusannya, baik Mahkamah Agung dan Termohon tidak 

menunjukkan/membuktikan bahwa Pemohon PK/Pemohon II 

memiliki posisi dominan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 

25;  

5.3 Pemohon  baik sendiri maupun bersama Pertamina tidak 

menerima penawaran Frontline. Pertamina sendirilah yang 

menerima Revised Bid Frontline, karena memang Pertamina 

berhak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan kebijakannya 

sendiri; 

5.4 Penerimaan Revised Bid Frontline bukan merupakan praktek 

diskriminasi, karena semua peserta mempunyai kesempatan yang 

sama untuk mengajukan tawaran tertinggi dan memperbaiki 

penawarannya. Penawaran yang tertinggi dan terbaiklah yang 

akan menang; 

5.5 Penerimaan penawaran Frontline bukanlah suatu praktek 

monopoli ataupun persaingan tidak sehat, karena: 

5.5.1 Penerimaan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Proses Penjualan VLCC; 

5.5.2 Semua peserta diberikan kesempatan yang sama untuk 

mengajukan penawaran tertinggi dan terbaik, dan 

penawaran yang tertinggi dan terbaiklah yang akan 

menang; 

5.5.3 Baik Pemohon  maupun Pertamina, baik secara sendiri-

sendiri ataupun bersama-sama, tidak mempunyai 

kedudukan/posisi untuk menguasai dan mempengaruhi 

pasar kapal tanker; 

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon PK/Pemohon II  tidak 

melakukan tindakan diskriminasi, dan oleh karenanya tidak melanggar 
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Pasal 19 (d), karena: 

6.1 Penunjukan Pemohon PK/Pemohon II oleh Pertamina tidak 

melanggar Pasal 19 (d) sebagaimana dijelaskan oleh Pertamina 

dalam Keberatannya dan juga dalam pembelaannya. Penunjukan 

Pemohon PK/Pemohon II telah sesuai dengan prosedur  internal 

Pertamina. Kalaupun, penunjukan Pemohon PK/Pemohon II 

melanggar prosedur internal untuk pengadaan barang dan jasa 

(hal mana tidak benar), pelanggaran tersebut bukan merupakan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon PK/Pemohon II . 

Dalam keadaan apapun, hal ini bukan merupakan suatu 

permasalahan yang dapat diperiksa oleh Termohon, karena hal itu 

di luar ruang lingkup kewenangan Termohon; 

6.2 Pemohon PK/Pemohon II tidak melakukan diskriminasi terhadap 

Finalis Peserta Tender lainnya, dan oleh karenanya tidak 

melanggar Pasal 19 (d), karena: 

6.2.1 Pertamina telah menetapkan persyaratan-persyaratan, 

dimana setiap Para Finalis Peserta Tender dalam Proses 

Penjualan VLCC harus melaksanakannya sebelum 

penawaran mereka secara layak dapat dipertimbangkan; 

6.2.2 Sejak awal, Essar telah menyatakan dengan tegas bahwa 

Essar tidak mampu membayar uang muka sebanyak 20% 

(dua puluh persen) dari harga penjualan, yang merupakan 

persyaratan untuk berhasilnya suatu penawaran; 

6.2.3 Sejak awal, OSG mengajukan penawaran yang paling 

rendah dibandingkan dengan Finalis Peserta Tender 

lainnya dengan selisih penawaran yang sangat signifikan. 

Karena itu, secara keseluruhan tidak realistis untuk 

menyatakan bahwa OSG akan mengajukan penawaran 

yang lebih baik dari penawar tertinggi yang ada; 

7. Untuk menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah salah menerapkan 

Pasal 22 UU No. 5/1999, di bawah ini Pemohon PK/Pemohon II akan 

menguraikan secara ringkas mengenai kesalahan/kekeliruan nyata dari 

Mahkamah Agung dalam putusannya yang berkaitan dengan Pemohon  

PK/Pemohon II sebagai berikut: 

7.1 Pemohon PK/Pemohon II bukan merupakan Pelaku Usaha. Untuk 

tujuan pada Pasal 22, arti dari Pelaku Usaha hanyalah terbatas 

bagi para pihak yang secara langsung merupakan peserta tender; 
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7.2 Pemohon PK/Pemohon II tidak bersekongkol dengan Pertamina 

atau pihak manapun untuk menentukan pemenang di luar 

ketentuan Proses Penjualan VLCC. Pemohon  bertindak 

sepanjang waktu dalam cara bahwa hal tersebut adalah demi 

kepentingan terbaik dari Pertamina dan secara konsisten sesuai 

dengan ketentuan Proses Penjualan VLCC dan praktek bisnis 

yang lazim; 

7.3 Penawaran Frontline adalah merupakan penawaran tertinggi 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan proses tender; 

7.4 Pemohon PK/Pemohon II  tidak melakukan negosiasi harga 

dengan Equinox, Frontline atau pihak lainnya; 

7.5 Pemohon PK/Pemohon II  tidak meminta penawaran Frontline. 

Tidak ada bukti dan Mahkamah Agung dan/atau Termohon tidak 

dapat membuktikan bahwa penawaran Frontline diminta oleh 

Pemohon  atau pihak lainnya; 

7.6 Tidak ada persyaratan dalam ketentuan Proses Penjualan VLCC 

bahwa Pemohon PK/Pemohon II  wajib membuka penawaran di 

Singapura atau di hadapan Notaris; 

7.7 Pertamina (dan bukan Pemohon PK/Pemohon II ) berhak untuk 

memperpanjang waktu untuk menerima penawaran dan 

melakukan kewenangan mutlak yang dimilikinya untuk menerima 

penawaran Frontline; 

7.8 Pertaminalah (dan bukan Pemohon PK/Pemohon II ) yang 

menentukan pemenang dalam proses tender sesuai dengan 

ketentuan proses tersebut dan melakukan kewenangan mutlak 

yang dimilikinya; 

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon PK/Pemohon II  tidak 

melakukan tindakan diskriminasi, dan oleh karenanya tidak melanggar 

Pasal 22, karena: 

8.1 Pasal 22 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa ketentuan "pelaku 

usaha" mengacu pada satu atau lebih pelaku usaha yang bekerja 

sama dengan pihak lain. Dalam hal ini, "Pelaku usaha" harus 

merupakan Pelaku usaha yang berpartisipasi sebagai peserta 

tender atau pihak lain dalam Proses Penjualan VLCC; 

8.2 Mengingat bahwa Pemohon PK/Pemohon II bukan merupakan 

peserta (bukan peserta tender) dalam Proses Penjualan VLCC, 

dan konsekuensinya, Pemohon PK/Pemohon II tidak dapat 
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dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999; 

8.3 Selanjutnya, berdasarkan fakta bahwa Pemohon PK/Pemohon II  

bukan merupakan peserta tender dalam Divestasi VLCC, 

kapasitas atau kedudukannya hanya dapat menjadi "pihak lain"  

(hal mana tidak diakui). Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999, 

hanya "Pelaku Usaha" yang dapat dikenakan sanksi oleh  

Termohon dan bukan "pihak lain"; 

8.4 Pasal 22 tidak diterapkan untuk Proses Penjualan VLCC karena 

Pasal 22 diterapkan untuk tender dalam pengadaan barang dan 

jasa, bukan pelelangan penjualan aset. Pelelangan terbatas atas 

2 VLCC tidak dapat dan tidak mempengaruhi kompetisi dalam 

pasar yang bersangkutan (dalam hal ini perdagangan tanker); 

9. Pada akhirnya, Negara tidak menderita kerugian sebagai hasil dari 

Divestasi VLCC, karena: 

9.1 Pertamina telah mendapat keuntungan hampir sebesar 

US$54,000,000,00; 

9.2 Dasar "penghitungan kerugian" yang dibuat oleh Termohon 

bersifat hipotesa dan sangat dipertanyakan; 

9.3 Pedoman yang tepat dan harus digunakan dalam menentukan 

nilai pasar VLCC adalah penawaran dari para peserta tender; 

9.4 Artikel Trade Winds tidak memiliki dasar hukum dan dibuat oleh 

seseorang yang mempunyai benturan kepentingan; 

9.5 Mahkamah Agung telah membuat kesalahan karena keliru dalam 

mempertimbangkan kepantasan denda dan ganti rugi yang 

dibebankan; 

Hal-hal yang disimpulkan di atas akan diuraikan secara terperinci dalam 

Memori Peninjauan Kembali ini. Untuk membantu pengadilan dalam 

mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung, kami akan 

menguraikan setiap pertimbangan Mahkamah Agung secara berurutan 

sebagaimana dikemukakan dalam Putusannya. 

II. BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG 
MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 
("PENGADILAN NEGERI") TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA 
BUKTI SELAIN DARI PADA YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON 
1. Pada halaman 354 dari Putusan, Mahkamah Agung menyatakan 

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 

tahun 2005, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa bukti 
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yang diajukan oleh para Pemohon PK , dan seharusnya membuat 

putusan hanya berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon; 

2. Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan nyata dalam membuat 

pertimbangannya, yang alasan-alasannya akan dikemukakan di bawah 

ini. Secara singkat, Pemohon PK/Pemohon II menyatakan bahwa 

putusan Mahkamah Agung yang didasarkan pada Pasal 5 ayat 4 

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 (“Pasal 5 Perma No. 

3/2005”) adalah merupakan kekeliruan nyata (karena itu pertimbangan 

tersebut harus dibatalkan) , karena: 

2.1 Mahkamah Agung tidak dapat menunjukkan bukti baru apa yang 

dipergunakan oleh Pengadilan Negeri sebagai dasar putusannya; 

2.2 Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 5 Perma No. 3/2005 

secara retroaktif (berlaku surut); 

2.3   Pasal 5 adalah tidak sesuai dengan Pasal 393 dan 163 HIR; dan ; 

2.4 Pasal 5 Perma No. 3/2005 adalah tidak konsisten dengan Pasal 

79 Undang-Undang Mahkamah Agung; 

3. Alasan Pertama: Mahkamah Agung tidak dapat menunjukkan bukti  

baru apa yang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri sebagai dasar 

putusannya; 

 Mahkamah Agung tidak dapat menunjukkan bukti baru apa, apabila 

ada, yang diajukan oleh para Pemohon PK sebagai dasar putusan 

Pengadilan Negeri dalam mengambil putusannya. Adalah sangat tidak 

adil apabila Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Negeri 

tidak benar tanpa menunjukkan bukti apa yang dijadikan oleh 

Pengadilan Negeri sebagai dasar putusannya. Sehubungan dengan itu, 

perlu Pemohon PK/Pemohon II  sampaikan bahwa putusan Pengadilan 

Negeri semata-mata didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh 

Termohon. Dengan demikian, kenyataannya, pertimbangan Mahkamah 

Agung tidak dapat dibenarkan; 

4. Alasan Kedua: Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 5 secara 

retroaktif (berlaku surut). 

4.1 Pasal 5 Perma No. 3/2005 berlaku efektif pada 14 Juli 2005. 

Putusan Pengadilan Negeri secara formal diputuskan pada 

tanggal 25 Mei 2005, yaitu pada hari dimana Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat membacakan putusannya. Oleh karena itu, pada 

saat Pengadilan Negeri membacakan putusannya, Pasal 5 Perma 

No. 3/2005 tidak ada/belum berlaku, sehingga tidak mungkin 
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diterapkan.; 

4.2 Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak dapat dan seharusnya 

tidak dapat menerapkan Pasal 5 Perma No. 3/2005 dalam 

pemeriksaan bukti dan pembuatan putusan, karena Pasal 5 Perma 

No. 3/2005 belum ada pada saat Pengadilan membuat 

putusannya. Dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus 

mempergunakan Pasal 5 Perma No. 3/2005 tersebut, Mahkamah 

Agung telah memberlakukan Pasal 5 secara retroaktif. 

4.3 Secara hukum, penggunaan Pasal 5 Perma No. 3/2005 oleh 

Mahkamah Agung secara retroaktif merupakan kekeliruan nyata. 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai 

Pengadilan Hak Asasi Manusia  menyatakan bahwa penerapan 

asas retroaktif hanya dapat dilakukan dalam pelanggaran berat 

hak asasi manusia. Kasus ini jelas-jelas bukan merupakan 

pelanggaran berat hak asasi manusia, dan oleh karena itu, 

Mahkamah Agung telah keliru dan bertindak di luar 

kewenangannya (ultra vires) pada saat menerapkan Pasal 5 

Perma No. 3/2005 dalam masalah ini; 

4.4 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pertimbangan 

Mahkamah Agung yang menerapkan Pasal 5 Perma No. 3/2005 

secara retroaktif jelas merupakan kekeliruan nyata dan harus 

dibatalkan; 

5. Alasan Ketiga: Putusan Mahkamah Agung melanggar Pasal 393 HIR  

juncto Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung ("Pasal 393 HIR") 

5.1 Seandainya benar putusan Pengadilan Negeri didasarkan pada 

bukti-bukti , yang tidak diajukan oleh Termohon (padahal tidak), 

pertimbangan Mahkamah Agung adalah batal demi hukum,  

karena pertimbangan Mahkamah Agung tersebut melanggar Pasal 

393 HIR. Ketentuan tersebut mewajibkan Pengadilan Negeri untuk 

mempergunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. 

Pasal 393 HIR menyatakan sebagai berikut: 

"Waktu mengadili perkara di hadapan Pengadilan Negeri maka 

tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain dari pada yang 

ditentukan dalam reglemen ini." 

5.2  Pasal 393 HIR memiliki hirarki yang lebih tinggi dari pada Pasal 5. 

Dengan demikian dalam ini berlaku prinsip lex superiori derogat 

legi inferiori, dan sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, Pasal 
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5 Perma No. 3/2005 atau ketentuan lain yang serupa tidak dapat 

diberlakukan atau diterapkan dalam kasus ini. Berdasarkan hal ini, 

Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan nyata, sehingga 

putusannya harus dibatalkan; 

6.  Alasan Keempat: Pertimbangan Mahkamah Agung tidak sesuai Pasal 

163 HIR juncto Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung ("PasaI 

163 HIR") 

6.1 Seandainya benar putusan Pengadilan Negeri didasarkan pada 

bukti-bukti yang tidak diajukan oleh Termohon (padahal tidak), 

pertimbangan Mahkamah Agung adalah batal demi hukum, karena 

pertimbangan Mahkamah Agung tersebut melanggar Pasal 163 

HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata dan asas hukum actori incumbit 

probatio. Pasal ini dan asas hukum ini menentukan beban 

pembuktian (burden of proof) bahwa siapa yang mendalilkan wajib 

membuktikan dalilnya. Hal ini termasuk juga beban kepada para 

Pemohon PK  untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya 

terhadap putusan Termohon. Oleh karena itu, secara hukum dan 

menurut keadilan yang seadil-adilnya, Pemohon PK/Pemohon II  

harusnya diperkenankan untuk mengajukan semua bukti-bukti 

yang relevan kepada Pengadilan Negeri untuk membuktikan dalil-

dalilnya. Pasal 5 tidak boleh dipergunakan untuk merugikan hak 

Pemohon PK/Pemohon II, terutama mengingat Pasal 5 Perma No. 

3/2005 ini secara hirarki lebih rendah tingkatannya dari HIR dan 

KUH Perdata; 

6.2 Berkenaan dengan hukum acara mengenai pembuktian, Pasal 163 

HIR menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak yang 

membantah hak orang lain wajib membuktikan hak tersebut. 

Mahkamah Agung telah lalai mempertimbangkan hak yang 

dimaksud, dan seharusnya tidak boleh mengabaikan hak 

Pemohon  PK/Pemohon II untuk mengajukan bukti-buktinya; 

7. Alasan Kelima: Pertimbangan Mahkamah Agung bertentangan dengan 

Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung; 

7.1 Seandainya benar putusan Pengadilan Negeri didasarkan pada 

bukti-bukti yang tidak diajukan oleh Termohon (padahal tidak), 

pertimbangan Mahkamah Agung adalah batal demi hukum, karena 

Pasal 5 Perma No. 3/2005 atau peraturan lain yang serupa adalah 

tidak sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung; 
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7.2 Pasal 5 pada dasarnya mengatur kekuatan bukti, alat bukti dan 

penilaian bukti dan beban pembuktian. Penjelasan Pasal 79 

Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan secara tegas 

bahwa Mahkamah Agung tidak akan mengatur kekuatan bukti, alat 

bukti dan penilaiannya serta beban pembuktian, sebagaimana 

dikutip di bawah ini: 

"... Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri 

dan melampaui kewenangan pengaturan tentang hak dan 

kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur 

sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun 

pembagian beban pembuktian.” 

7.3 Dengan demikian, secara hukum, Pasal 5 Perma No. 3/2005 atau  

peraturan lain yang serupa tidak dapat ditetapkan sebagai hukum, 

dan karenanya, Putusan Mahkamah Agung harus dibatalkan; 

III. BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG 
MENYATAKAN BAHWA PERTAMINA TIDAK MENDAPATKAN 
PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN SEBELUM DIVESTASI VLCC 
1. Pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 355 sampai dengan 

356 Putusannya tidak menyangkut Pemohon PK/Pemohon II, dan tidak 

ada tuduhan secara langsung kepada Pemohon PK/Pemohon II  

sehubungan dengan hal tersebut. Pemohon PK/Pemohon II  tidak dan 

tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina telah 

memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menjual VLCC 

tersebut. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa Pemohon  

PK/Pemohon II menandatangani perjanjian pengangkatannya dengan 

itikad baik, akan tetapi dihukum untuk membayar denda dan ganti 

kerugian untuk perbuatannya dalam permasalahan ini, sedangkan 

Pertamina tidak dikenakan sanksi. Penunjukan Pemohon PK/Pemohon 

II telah disetujui secara sah oleh Direksi dari Pertamina pada tanggal 19 

April 2004 dan hal ini juga telah diketahui oleh Dewan Komisaris pada 

tanggal 2 April 2004. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Pemohon 

PK/Pemohon II  untuk berasumsi bahwa Pertamina telah memenuhi 

semua hal yang diperlukan menurut ketentuan internal perusahaan. 

maupun peraturan yang ada; 

2. Dalam keadaan apapun, tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk 

memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk menjual aset-aset 

perusahaannya. Ketentuan tersebut telah dipertegas dalam Penjelasan 
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Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 12/1998 yang menyatakan bahwa 

pengadaan, penjualan dan pengalihan barang-barang yang 

dimiliki/dikuasai oleh Negara tidak berlaku bagi Persero dan Persero 

Terbuka. Hal ini didasarkan pada ketentuan berikut: 

2.1 Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Presiden No. 16 

Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, yang 

terkait dengan pengadaan barang dan jasa dihubungkan dengan 

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau 

Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai 

Negara; 

2.2 Mengingat saham Pertamina dimiliki oleh Negara, dan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan 

Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara, maka Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) bertindak atas nama pemegang 

saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kewenangan 

untuk menjual aset-aset dapat diberikan oleh Menteri Negara 

BUMN selaku pemegang saham Pertamina dalam RUPS; 

3. Menteri Negara BUMN memberikan persetujuannya atas Divestasi 

VLCC pada tanggal 11 Juni 2004. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Divestasi VLCC tidak memerlukan persetujuan 

Menteri Keuangan. Meskipun demikian, Pertamina dengan itikad baik 

juga mengambil inisiatif untuk memperoleh persetujuan Menteri 

Keuangan yang diberikan pada tanggal 7 Juli 2004; 

4. Kalaupun Pertamina wajib memerlukan persetujuan Menteri Keuangan 

dan Divestasi VLCC dilakukan tanpa persetujuan tersebut (padahal 

tidak), pelanggaran tersebut tidak memberikan hak kepada Termohon 

untuk menghukum baik Pertamina maupun Pemohon PK/Pemohon II. 

Hal ini dikarenakan pelanggaran tersebut diluar jangkauan UU No. 

5/1999, dan oleh karenanya, Termohon tidak memiliki kewenangan 

untuk memeriksa masalah tersebut; 

IV. BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG 
MENYATAKAN BAHWA PENUNJUKAN PEMOHON PK/PEMOHON II  
SECARA LANGSUNG OLEH PERTAMINA UNTUK BERTINDAK 
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SEBAGAI PENASIHAT KEUANGAN ADALAH BERTENTANGAN 
DENGAN PERATURAN INTERNAL PERTAMINA DAN ANTI 
PERSAINGAN 
1. Mahkamah Agung pada halaman 356 dalam Putusan Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa penunjukan Pemohon  secara langsung 

oleh Pertamina sebagai penasihat keuangan dan arranger untuk 

melakukan Proses Penjualan VLCC adalah melanggar hukum dan anti 

persaingan. Dasar Mahkamah Agung adalah karena penunjukan 

langsung tersebut dianggap menghalangi penasihat lainnya yang 

memiliki potensi untuk mengajukan permohonan penunjukan dan 

merupakan pelanggaran atas Surat Keputusan 077/C0000/2000-SO 

yang mencantumkan Keputusan Presiden No. 18/2000 jo. Keputusan 

Presiden No. 80/2003 sebagai pertimbangan dari Surat Keputusan 

077/C0000/2000-SO; 

2. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak terkait dengan 

Pemohon , dan tidak ada tuduhan secara langsung kepada Pemohon 

PK/Pemohon II  sehubungan dengan hal tersebut. Pemohon 

PK/Pemohon II tidak dan tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa 

Pertamina telah memenuhi peraturan internalnya. Namun demikian, 

penting untuk dicatat bahwa Pemohon PK/Pemohon II  

menandatangani perjanjian pengangkatannya dengan itikad baik, akan 

tetapi dihukum untuk membayar denda dan ganti kerugian untuk 

perbuatannya dalam permasalahan ini, sedangkan Pertamina tidak 

dikenakan sanksi. Lagi pula, penunjukan Pemohon PK/Pemohon II 

telah disetujui secara sah oleh Direksi Pertamina pada tanggal 19 April 

2004, dan hal ini juga telah dikuatkan oleh Dewan Komisaris pada 

tanggal 28 April 2004. Dengan demikian, adalah sangat beralasan bagi 

Pemohon  PK/Pemohon II untuk berasumsi bahwa Pertamina telah 

memperoleh semua persyaratan internal maupun peraturan yang ada; 

3. Pemohon PK/Pemohon II mencatat bahwa tidak ada ketentuan 

Pertamina untuk mengadakan 'beauty parade' dalam memilih 

penasihat keuangan. Selanjutnya, ada keadaan mendesak yang harus 

dipertimbangkan dalam rangka melakukan Proses Penjualan VLCC, 

dimana proses 'beauty parade' semacam itu akan membutuhkan waktu 

yang cukup lama; 

4. Dalam keadaan apapun, Pemohon  menyampaikan bahwa Keputusan 

Presiden No. 18/2000 jo. Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang 
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Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh lembaga negara hanya 

menyangkut jasa yang akan dibayarkan dengan Anggaran Negara. 

Jasa Pemohon PK/Pemohon II  tidak dibayar dari Anggaran Negara 

dan oleh karena itu Keputusan-Keputusan tersebut tidak dapat dibuat 

sebagai pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam permasalahan 

ini. Lagi pula, keputusan yang melanggar Surat Keputusan 077 bukan 

merupakan kewenangan dari Termohon seperti yang tercantum dalam 

Pasal 47 UU No. 5/1999. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999, 

Termohon hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif 

kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999 sebagai berikut: 

4.1 Tindakan administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan-ketentuan UU No. 5/1999; 

4.2 Tindakan administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat 

berupa: 

(a) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan 13, Pasal 15, dan 

Pasal 16; dan/atau 

(b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vertikal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau 

(c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan 

yang telah terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau 

dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau 

merugikan masyarakat; dan/atau 

(d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau 

(e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 

badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau 

(f) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau 

(g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- 

(satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 

25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). 

Pelanggaran terhadap Keputusan Presiden No. 18/2000 jo. Keputusan 

Presiden No. 80/2003 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

UU No. 5/1999; 

V.   BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG 
MENYATAKAN BAHWA PENERIMAAN REVISED BID FRONTLINE 
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MERUPAKAN PRAKTEK DISKRIMINASI DAN OLEH KARENANYA 
MELANGGAR PASAL 19 HURUF (D) UU NO. 5/1999 KARENA REVISED 

BID DARI FRONTLINE DITERIMA SETELAH PROSES PENJUALAN 
VLCC DITUTUP PADA TANGGAL 7 JUNI 2004  
1. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Proses Penjualan VLCC 

ditutup pada tanggal 7 Juni 2004 dan dengan demikian, penerimaan 

Revised Bid Frontline  adalah suatu diskriminasi menurut ketentuan 

Pasal 19 (d) dan 22 UU No. 5/1999. Dalam pertimbangannya, 

Mahkamah Agung telah melakukan: 

1.1 Kekeliruan nyata berkenaan dengan fakta-fakta, yang diuraikan 

dalam  butir 10.2 sampai dengan 10.11; dan 

1.2 Kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan Pasal 19 (d) UU 

No. 5/1999 yang diuraikan dalam butir 13.4 sampai dengan 13.13; 

2. Pemohon PK/Pemohon II menyampaikan bahwa Mahkamah Agung 

tidak cukup mempertimbangkan dokumentasi Penjualan VLCC 

sebagaimana disebutkan .dalam bukti Pemohon PK/Pemohon II dalam 

Kontra Memori Kasasinya yang tercantum dalam Surat Bukti  P-10a 

sampai dengan P-10c. Ketentuan yang dimuat dalam dokumen tersebut 

telah diterima dan disetujui oleh Finalis Peserta Tender, dan oleh  

karenanya berlaku sebagai undang-undang di antara para pihak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan 

Proses Penjualan  VLCC, Pertamina tidak dilarang untuk menerima 

penawaran setelah tanggal 7 Juni 004. Dokumentasi tersebut yang 

menentukan ketentuan Proses Penjualan VLCC dengan tegas 

menyatakan bahwa Pertamina berencana (tetapi tidak diwajibkan) 

untuk mengambil keputusan pada tanggal 9 Juni 2004; 

3. Pemohon PK/Pemohon II menegaskan bahwa Pemohon PK/Pemohon 

II  tidak mengetahui alasan yang mendorong Frontline untuk 

mengajukan Revised Bidnya, dan Termohon tidak  dapat membuktikan 

bahwa Pemohon PK/Pemohon II mengetahui alasan tersebut. Untuk  

menghindari keraguan-keraguan, Revised Bid dari Frontline tidak 

diminta oleh Pemohon PK/Pemohon II, dan sepengetahuan Pemohon 

PK/Pemohon II , Juga tidak diminta oleh Pertamina; 

4. Ketentuan-ketentuan Proses Penjualan VLCC telah ditetapkan oleh 

Pertamina secara tegas, dan telah dimengerti oleh Finalis Peserta 

Tender. Melalui surat tertanggal 26 Mei 2004, Pertamina meminta 

Finalis Peserta Tender untuk menaikkan penawarannya sampai dengan 
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tanggal 7 Juni 2004, dan bahwa Pemohon PK/Pemohon II bermaksud 

(tetapi tidak merupakan kewajiban) untuk melakukan negosiasi 

berkenaan dengan SPA (Sale and Purchase Agreement) pada tanggal 

9 Juni 2004. Dengan demikian, jelas bahwa proses tender tetap terbuka 

sampai Pertamina menandatangani SPA yang mengikat sebagaimana 

ditegaskan dalam surat Pertamina tertanggal 26 Mei 2004:  

"Menyimpang dari batas akhir indikatif untuk perundingan SPA, dan 

untuk  menghindari keragu-raguan, perundingan SPA akan berakhir 

bagi semua peserta lelang terpilih setelah Pertamina sepakat untuk 

menerima Penawaran Mengikat dari peserta lelang terpilih."  

5. Melalui surat tertanggal 26 Mei 2004, telah ditegaskan bahwa 

Pertamina bebas untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi dengan 

beberapa calon pemenang  yang potensial secara bersamaan, dan 

setiap tahap apapun dalam proses untuk  menandatangani SPA yang 

mengikat.  

"Pertamina dan Goldman Sachs berhak untuk mengadakan diskusi dan 

perundingan dengan beberapa calon potensial secara bersamaan pada 

tahap apapun proses dan pada tahap apapun proses untuk 

menandatangani SPA yang mengikat dan definitif."  

6. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sampai Pertamina 

belum menandatangani SPA, proses tender tetap terbuka dan setiap 

peserta tender bebas untuk mengajukan perubahan atas penawaran 

jika mereka menghendaki demikian. Tidak ada komitmen atas nama 

Pertamina bahwa Pertamina akan  menyetujui penawaran yang 

diajukan pada tanggal 7 Juni 2004. Sejak tanggal 7 Juni 2004, tidak 

ada penawaran yang disetujui, dan oleh karena itu Proses Penjualan 

VLCC tidak/belum dapat ditutup; 

7. Selanjutnya, Pertamina bebas untuk menjual VLCC kepada siapapun 

yang kira-kira pantas tanpa memperhatikan penawaran yang telah 

diminta atau telah diterima, dan untuk melakukan hal tersebut sesuai 

dengan jadwal awal atau mengubah jadual. Hak Pertamina untuk 

mengubah atau mengakhiri proses penawaran, termasuk jadwal, telah 

ditegaskan kembali kepada Finalis Peserta Tender melalui surat-surat 

berikut ini:  

7.1 Surat Pemohon  PK/Pemohon II tertanggal 26 Mei 2004 (vide 

Bukti Pemohon PK/Pemohon II/P-10a s/d P-10c) yang 

menginformasikan kepada Finalis Peserta Tender bahwa mereka 
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telah dipilih sebagai peserta tender:  

"d. Pertamina dan Goldman Sachs berhak untuk mengadakan 

diskusi dan perundingan dengan beberapa calon potensial 

secara bersamaan pada tahap apapun proses dan pada tahap 

apapun proses untuk menandatangani SPA mengikat dan 

definitif. Pertamina dan Goldman Sachs berhak untuk 

mengubah salah satu atau beberapa aturan atau prosedur 

berkaitan dengan proses atau negosiasi tersebut dengan pihak 

lain manapun atau untuk mengakhiri proses atau menolak 

Penawaran Mengikat pada setiap saat sebelum 

ditandatanganinya SPA yang Mengikat tanpa pemberitahuan 

sebelumnya kepada calon manapun dan tanpa 

memberitahukan alasan apapun atas penolakan tersebut. 

Lebih lanjut, Pertamina secara tegas berhak atas kebijakannya 

sendiri dan mutlak untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan 

dan persyaratan setiap Penawaran yang Mengikat, menerima 

atau menolak Penawaran Mengikat tersebut tanpa 

menyebutkan alasan penolakan tersebut dan mengubah atau 

mengakhiri proses ini pada setiap saat,,……”  

7.2 Surat Pemohon PK/Pemohon II  tertanggal 2 Juni 2004 (vide 

Berkas Termohon/KPPU C198  atau Bukti Pemohon PK/Pemohon 

II/P-11 a s/d P-11 c) menentukan sebagai berikut:   

"Pertamina berhak, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, untuk 

mengevaluasi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan 

Usulan  yang Mengikat, menerima atau menolak setiap Usulan 

yang Mengikat  tanpa menyebutkan alasan dan mengubah atau 

mengakhiri proses ini pada  setiap tahap ..."  

7.3 Surat tertanggal 2 Juni 2004, dimana Pertamina memberitahukan 

kepada Finalis Peserta Tender bahwa ada rencana (meskipun 

tidak pasti) bahwa SPA akan ditandatangani dengan pemenang 

tender pada tanggal 9 Juni  2004;  

8. Surat-surat tersebut jelas membuktikan bahwa Pertamina secara tegas 

telah memberitahukan kepada para peserta tender bahwa ada 

kemungkinan, dan Pertamina berhak, untuk melakukan perundingan-

perundingan dengan pihak manapun selama proses tender dan tidak 

diwajibkan untuk menyetujui penawaran tawaran yang diajukan dalam 

Proses Penjualan VLCC, atau menolak menyetujui penawaran apapun 
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di luar Proses Penjualan VLCC. Jelas bahwa Proses Penjualan VLCC 

tidak ditutup pada tanggal 7 Juni 2004, akan tetapi tetap terbuka 

sampai Pertamina menandatangani SPA; 

9. Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, seandainya pun tanggal 7 Juni 

2004 adalah tanggal penutupan Proses Penjualan VLCC (padahal 

tidak), ketentuan-ketentuan Proses Penjualan VLCC sebagaimana 

ditegaskan di atas memberikan Pertamina kewenangan mutlak untuk 

mengambil keputusan untuk mengubah proses tender setiap saat. Oleh 

karena itu, seandainya pun tanggal penutupan dilakukan tanggal 7 Juni 

2004, Pertamina diperbolehkan oleh ketentuan-ketentuan Proses 

Penjualan VLCC untuk mengubah proses tender setiap saat; 

10. Seandainya pun tanggal 7 Juni 2004 adalah tanggal penutupan Proses 

Penjualan VLCC (padahal tidak), dan seandainya pun Pertamina terikat 

untuk menerima penawaran yang paling menguntungkan yang diajukan 

pada tanggal 7 Juni 2004 (padahal tidak), Frontline masih tetap 

menang, karena penawaran Frontline merupakan penawaran yang 

tertinggi dan terbaik yang memenuhi ketentuan-ketentuan Proses 

Penjualan VLCC. Dalam keadaan demikian, Frontline memenangkan 

tender dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang pada 

akhirnya dibayarkan oleh Frontline. Dengan logika yang digunakan 

Termohon dan juga Mahkamah Agung, hal tersebut artinya uang yang 

diterima oleh Pertamina dan Negara adalah lebih kecil; 

11. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan 

bahwa tanggal 7 Juni 2004 adalah penutupan Proses Penjualan VLCC, 

tidak benar secara hukum dan fakta, dan oleh karena itu harus 

dibatalkan; 

VI. BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG  
MENYATAKAN BAHWA PENERIMAAN REVISED BID FRONTLINE  
MERUPAKAN BENTUK DISKRIMINASI DAN OLEH KARENANYA 
MELANGGAR PASAL 19 HURUF (D) KARENA DENGAN 
DITERIMANYA REVISED BID FRONTLINE, MAKA PERTAMINA TIDAK 
MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FINALIS PESERTA TENDER 
UNTUK MELAKUKAN  PENAWARAN SELANJUTNYA  
1. Pada halaman 356 sampai dengan 357 Putusannya, Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa penerimaan Revised Bid Frontline, Pertamina dan 

Pemohon PK/Pemohon II melakukan diskriminasi terhadap OSG dan 

Essar karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memasukkan 
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penawaran selanjutnya. Mahkamah Agung menyatakan hal ini 

merupakan pelanggaran Pasal 19 (d) UU No. 5/1999.; 

2.  Pemohon PK/Pemohon II dengan hormat menyampaikan bahwa dalam 

membuat pertimbangannya, Mahkamah Agung telah melakukan:  

2.1 kekeliruan nyata berkenaan dengan fakta-fakta, sebagaimana 

diuraikan dalam butir 11.4 sampai 11.9; dan  

2.2 kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan Pasal 19 (d) UU 

No. 5/1999 sebagaimana diuraikan dalam butir 13.4 sampai 13.13.  

3. Pemohon PK/Pemohon II dengan hormat menyampaikan bahwa 

Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan nyata dalam membuat 

pertimbangannya berkenaan dengan fakta-fakta, karena:  

3.1 Essar dan OSG bebas untuk memperbaiki penawaran setiap saat, 

dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan hal 

tersebut.; 

3.2 Essar dan OSG telah terbukti tidak mampu, atau tidak mempunyai 

kemauan, untuk mengajukan penawaran yang memenuhi 

ketentuan- ketentuan Proses Penjualan VLCC; 

3.3 OSG telah terbukti tidak mampu, atau tidak mempunyai kemauan, 

untuk mengajukan harga penawaran yang bersaing dalam Proses 

Penjualan VLCC;dan  

3.4 Pertamina tidak berkewajiban meminta Essar dan OSG untuk 

memperbaiki penawarannya sebelum menyetujui Revised Bid 

Frontline;  

4. Alasan Pertama: Essar dan OSG bebas untuk memperbaiki 
penawaran setiap saat, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk 
melakukan hal tersebut   
 4.1 Secara prinsip, diskriminasi hanya bisa terjadi apabila seseorang 

dilarang untuk melakukan sesuatu dan larangan tersebut dalam 

keadaan yang sama tidak diberlakukan sama kepada pihak 

lainnya. Telah ditegaskan kepada Finalis Peserta Tender bahwa 

pertamina  bebas untuk menentukan Proses Penjualan VLCC 

dengan kewenangan absolutnya. Tidak ada pembatasan apapun, 

baik kepada Essar maupun OSG untuk mengajukan penawaran 

selanjutnya setiap saat sampai SPA ditandatangani. Mereka tidak 

perlu diminta untuk mengajukan penawaran yang lebih baik, dan 

apabila mereka tidak melakukannya berarti bahwa mereka tidak 

bersedia atau tidak mampu untuk mengajukan penawaran yang 
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lebih baik. Tentu saja, Frontline membuat Revised Bidnya atas 

dorongannya sendiri. Frontline tidak diminta untuk melakukan hal 

tersebut oleh Pemohon , dan sepengetahuan Pemohon 

PK/Pemohon II , Pertamina juga tidak memintanya. Praktisnya, 

Pertamina tentu saja akan mempertimbangkan penawaran-

penawaran apapun yang diajukan pada setiap saat sampai 

putusan akhir dibuat;  

5.  Alasan Kedua : Baik Essar maupun OSG tidak mampu, atau tidak 
mempersiapkan diri, untuk mengajukan penawaran yang 
memenuhi ketentuan-ketentuan Proses Penjualan VLCC  
5.1 Dalam setiap waktu, penawaran Essar tidak dapat memenuhi 

ketentuan-ketentuan proses tender. Selanjutnya, dalam setiap 

waktu, penawaran OSG tidaklah bersaing. Diskriminasi dalam 

tender sebagaimana dimaksud Pasal 19 (d) hanya dapat terjadi 

apabila para peserta dapat memenuhi persyaratan-persyaratan 

tender;  

Sehubungan dengan ketidakmampuan  Essar 

5.2 Walaupun penawaran Essar merupakan jumlah tertinggi pada 

tahap penawaran yang diperbaiki, akan tetapi Essar tidak dapat 

memenuhi persyaratan bahwa pembeli VLCC berkewajiban untuk 

membayar uang muka 20% (dua puluh persen) dari harga 

pembelian pada saat penandatanganan SPA. Ketidakmampuan 

Essar untuk membayar sesuai dengan ketentuan tersebut secara 

jelas disampaikan dalam e-mail Essar kepada Pemohon 

PK/Pemohon II tanggal 7 Juni 2004 (vide Bukti Pemohon  P-13b):  

"Mengenai pembayaran uang muka 20% atas harga penawaran 

tersebut di bawah ini, yang terbaik yang dapat kami sepakati 

adalah pembayaran 20% ini dalam waktu 15 hari bank sejak 

tanggal penandatanganan SPA."  

5.3 Berdasarkan hal tersebut, penawaran Essar tidak memenuhi 

ketentuan pembayaran yang disyaratkan oleh Pertamina. 

Kecacatan dalam penawaran Essar secara jelas menimbulkan 

kekhawatiran apakah secara komersil masih bijaksana bagi 

Pertamina untuk memenangkan Essar. Meskipun Pemohon 

PK/Pemohon II dapat saja menolak penawaran Essar, akan tetapi 

Pemohon PK/Pemohon II masih mencari tahu untuk memastikan 

apakah Essar dapat memenuhi persyaratan pembayaran. Akan 
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tetapi sudah jelas bagi Pemohon PK/Pemohon II bahwa Essar 

tidak mampu memenuhi 20% uang muka pada  saat tanggal 

penandatanganan SPA. Korespondensi Essar dan State Bank of 

India tanggal 8 Juni 2004 selanjutnya menegaskan bahwa Essar  

tidak dapat membayar uang muka. Surat Essar kepada Pertamina 

tertanggal 8 Juni 2004 (vide Berkas Termohon/KPPU C207 atau 

Bukti Pemohon PK/Pemohon II /P-14a) yang dilampirkan dalam 

surat Essar tanggal 8 Juni 2004  kepada Pemohon PK/Pemohon II  

menyatakan:  

"Adalah tidak mungkin bagi Essar Shipping untuk memasukkan 

pembayaran uang muka 20% pada tanggal penandatanganan 

SPA karena alasan berikut:  

1. Essar Shipping berada di luar India dan semua dana dollar  

disalurkan melalui suatu bank Amerika. Agar pembayaran 

dilakukan secara tepat waktu ke rekening bersama, Essar 

Shipping  membutuhkan minimum 4 hari bank untuk 

melakukan pembayaran  tersebut; 

2. Pembukaan rekening bersama untuk memasukan pembayaran 

uang muka 20% akan memerlukan waktu minimum 5 hari 

bank;  

Kami ingin meminta agar sehubungan dengan hambatan 

tersebut di atas  minimum 10 hari bank diberikan untuk 

memasukkan pembayaran uang  muka….”  

5.4 Lebih lanjut, State Bank of India menegaskan secara lisan kepada 

Pemohon  bahwa State Bank of India belum memberikan 

konfirmasi tentang pendanaan untuk Essar selain jaminan 

penawaran (bid bond) sebesar US$10,000,000,- Pernyataan ini 

telah dicatat dalam sebuah catatan yang dibuat oleh Pemohon 

PK/Pemohon II  dan ditegaskan melalui faksimili dari State Bank of 

India tanggal 10 Juni 2004 kepada Pemohon PK/Pemohon II  (vide 

Bukti Pemohon PK/Pemohon II/P-14d) :  

"Pihak perusahaan (maksudnya Essar) telah menjajaki kami untuk  

mendapatkan bantuan keuangan untuk pembelian VLCC. 

Diketahui juga bahwa perusahaan tersebut telah menjajaki 

beberapa bank lain untuk mendapatkan hal yang sama. Pada saat 

ini bank sedang mempertimbangkan permintaan tersebut.  

Bank mungkin akan menyampaikan keputusan tentang pemberian 
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dan fasilitas kredit tersebut dalam waktu 2 minggu."  

Sehubungan dengan ketidakmampuan OSG 

5.5 Dalam setiap tingkat Proses Penjualan VLCC, OSG mengajukan 

penawaran yang paling rendah; 

Kesimpulan: 

5.6 Oleh karena itu, mengingat bahwa Essar secara jelas tidak 

mampu membayar uang muka tepat pada waktunya dan tidak 

mempunyai dana untuk menyelesaikan harga VLCC, dan OSG 

telah menunjukkan bahwa ia tidak mampu mengajukan harga 

penawaran yang bersaing, maka tidak ada alasan untuk Pertamina 

meminta mereka mengajukan revised bid. Secara realistis tidak 

satupun dari keduanya dapat mengajukan penawaran yang lebih 

baik dari penawaran Revised Bid Frontline; 

5.7 Sebagaimana dikemukakan di atas, Essar dan OSG tidak mampu 

membuat penawaran yang bersaing. Atas dasar tersebut, 

Pertamina tidak mungkin melakukan diskriminasi kepada mereka. 

Atas tindakan-tindakan mereka sendiri, mereka telah gagaI untuk 

berkompetisi dalam Proses Penjualan VLCC dan secara efektif 

mereka telah mendiskualifikasikan diri sendiri dalam Proses 

Penjualan VLCC;  

6. Alasan Ketiga : Pertamina tidak berkewajiban meminta Essar dan 
OSG untuk memperbaiki penawarannya sebelum menyetujui 
Revised Bid Frontline  
6.1 Tidak ada di dalam persyaratan dalam Proses Penjualan VLCC 

yang mewajibkan Pertamina untuk meminta penawaran 

selanjutnya; 

6.2 Lebih lanjut, sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 10.7 di 

atas, Pertamina berwenang menjual VLCC dengan cara apapun 

yang dianggapnya sesuai; 

6.3 Lebih lanjut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Revised Bid 

Frontline diterima secara melanggar hukum berdasarkan Pasal 19 

(d) UU No. 5/1999; 

6.4 Pemohon PK/Pemohon II  menyampaikan bahwa Mahkamah 

Agung tidak memberikan penjelasan atas dasar apa Mahkamah 

Agung membuat pertimbangan bahwa Revised Bid diterima 

secara melawan hukum berdasarkan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999. 

Mahkamah Agung hanya menyatakan pada halaman 356 dalam 
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Putusannya bahwa penawaran "diterima secara melawan hukum 

dengan maksud dan tujuan dari UU No. 5/1999, khususnya Pasal 

19 (d), yang menghindari persaingan usaha yang tidak sehat"; 

6.5 Akibatnya, sangat sukar bagi Pemohon PK/Pemohon II  untuk 

mengajukan pembelaannya. Berkenaan dengan hal ini, dan 

penerapan Pasal 19, Pemohon PK/Pemohon II  mohon agar 

Mahkamah Agung memperhatikan Memori Peninjauan Kembali ini; 

VII. BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG 
MENYATAKAN PEMOHON PK/PEMOHON II  MEMILIKI BENTURAN 
KEPENTINGAN DIMANA PEMOHON PK/PEMOHON II    MEMILIKI 
SAHAM PADA FRONTLINE, PIHAK YANG MENANG  DALAM PROSES 
PENJUALAN VLCC  
1. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdapat benturan kepentingan 

dengan dasar bahwa Pemohon PK/Pemohon II  "mempunyai 

kepemilikan saham pada Frontline". Hal ini adalah tidak benar secara 

fakta. Dengan demikian, kesimpulan (yaitu adanya benturan 

kepentingan) yang diambil dari fakta yang salah adalah juga tidak 

benar; 

2. Untuk menghindari keragu-raguan, Pemohon PK/Pemohon II  tidak 

mempunyai saham atau kepentingan apapun pada Frontline. Pemohon 

PK/Pemohon II  tidak pernah mempunyai kepemilikan saham pada 

Frontline, juga Pemohon PK/Pemohon II  tidak mempunyai hubungan 

sebelumnya dengan Frontline. Posisi yang benar telah dijelaskan oleh 

Pemohon PK/Pemohon II    kepada Termohon melalui ketentuan 

berikut sebagaimana dikutip dari butir 50 dalam pengajuan ke KPPU:  

"GS Singapore tidak memiliki kepentingan pada Frontline, dan tidak 

pernah memiliki hubungan atau relasi sebelumnya pada Frontline. 

Sementara afiliasi Goldman Sachs tertentu lainnya dan nasabah 

Goldman Sachs memang memiliki saham yang sangat terbatas di 

Frontline (sebagaimana dijelaskan di bawah ini). Keadaan ini tidak 

mungkin dapat mempengaruhi, dan memang tidak mempengaruhi GS 

Singapore dalam bertindak sebagai penasihat keuangan dengan 

alasan-alasan sebagai berikut:  

• Tim investment banking dari GS Singapore tidak memiliki 

pengetahuan atas kepemilikan saham oleh Goldman Sachs atau 

nasabah Goldman Sachs;  

• Perusahaan-perusahaan Goldman Sachs yang diidentifikasikan di 
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bawah ini yang memiliki saham di Frontline, adalah perusahaan-

perusahaan yang merupakan badan-badan hukum yang terpisah 

dari GS Singapore dan seluruh posisi adalah dipegang oleh bagian 

trading dan sales dalam perusahaan yang merupakan bagian 

terpisah dari divisi investment   banking; 

• Keterpisahan institusi ini adalah diberlakukan oleh suatu halangan 

yang bersifat prosedural yang secara umum dikenal sebagai 

"Chinese Walls". "Chinese Walls" adalah prosedur-prosedur dan 

mekanisme-mekanisme yang membatasi arus informasi dalam 

suatu perusahaan untuk memastikan bahwa informasi yang rahasia 

untuk satu grup dalam suatu perusahaan tidak dikomunikasikan 

secara tidak sepatutnya dengan bagian lain manapun dalam 

perusahaan tersebut. Rintangan tersebut menjamin bahwa tidak ada 

arus informasi antara kelompok-kelompok dalam bagian aset 

management dan group advisory di Goldman Sachs. Sebagai akibat 

dari halangan ini, bagian investment banking dari GS Singapore 

termasuk Tim yang menangani penjualan VLCC, tidak mengetahui 

kepemilikan Goldman Sachs di Frontline; 

• Goldman Sachs memberlakukan prosedur dan kebijaksanaan 

Chinese Wall secara serius dimana gagal untuk mengikutinya 

mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang signifikan baik di bidang 

hukum, pengaturan atau reputasi. Hal ini disampaikan kepada 

karyawan-karyawan perusahaan melalui sesi pelatihan internal dan 

komunikasi mengenai Chinesse Wall dan sepanjang kami 

menjalankan bisnis kami. Para karyawan memahami bahwa 

pelanggaran terhadap larangan Chinesse Wall dapat memberikan 

konsekuensi signifikan termasuk terhadap karier mereka sendiri;  

Pada masa tersebut, Goldman Sachs (bukan Pemohon /GS Singapore) 

memiliki saham pada Frontline, saham-saham mana semuanya bukan 

dipegang oleh GS Singapore (Pemohon PK/Pemohon II ), melainkan 

dipegang oleh Goldman Sachs London atau New York, yakni sebagai 

berikut:  

• 0,92% dipegang oleh Goldman Sachs (bukan GS 

Singapore/Pemohon PK/Pemohon II) untuk keuntungannya sendiri; 

•  0,52% dipegang oleh Asset Management (Pengelola Aset) di 

Goldman Sachs (bukan GS Singapore/Pemohon PK/Pemohon II);  

•  0,02% dipegang oleh Goldman Sachs (bukan GS 
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Singapore/Pemohon PK/Pemohon II) atas kepentingan klien (client 

discretionary); dan  

•  3,88% dipegang alas nama klien-kliennya non discretionary (yaitu 

saham-saham tersebut dipegang oleh Goldman Sachs (bukan GS 

Singapore/Pemohon PK/Pemohon II) atas nama klien-kliennya yang 

merupakan pemilik atas saham-saham tersebut dan yang secara 

jelas memerintahkan Goldman Sachs (bukan GS 

Singapore/Pemohon PK/Pemohon II) untuk rnembeli saham-saham 

tersebut atas nama mereka). Goldman Sachs tidak memiliki hak 

voting, investasi atau kekuasaan untuk menjual atas saham-saham 

ini, seluruh hak-hak ini dimiliki oleh klien-klien Goldman Sachs 

(bukan GS Singapore/Pemohon PK/Pemohon II); 

Sehingga dengan demikian tampak jelas bahwa saham pada Frontline 

yang dipegang oleh Goldman Sachs (bukan GS Singapore/Pemohon 

PK/Pemohon II) atas  rekeningnya sendiri adalah sangat kecil; 

Pertamina telah dengan jelas mengetahui dalam ketentuan standar 

dalam Engagement Agreement bahwa Goldman Sachs mungkin 

memiliki saham pada peserta Tender VLCC tersebut;  

"Sebagaimana anda ketahui, Goldman Sachs adalah sebuah 

perusahaan  jasa sekuritas penuh dan sebagaimana tersebut Goldman 

Sachs dan atau  salah satu afiliasinya dapat dari waktu ke waktu 

mengadakan transaksi-transaksi, untuk rekeningnya sendiri atau 

rekening nasabah-nasabahnya, dan memegang posisi-posisi dalam 

surat-surat berharga atau opsi atas surat-surat berharga Perusahaan 

dan perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin tunduk kepada 

penunjukan yang dimaksud berdasarkan surat ini; 

Ketentuan tersebut diberikan secara wajar bahwa identitas para 

bidder tidak diketahui pada saat penunjukan GS Singapore. 

Mengingat pengelolaan aset yang luas dan jasa-jasa investasi yang 

disediakan oleh Goldman Sachs secara mendunia, dan mengingat 

para penawar dan VLCC tersebut haruslah perusahaan-perusahaan 

pelayaran dengan ukuran yang besar, secara jelas telah 

digambarkan pada saat itu bahwa Goldman Sachs (seperti penasihat 

keuangan manapun) mungkin dapat memiliki saham dalam satu atau 

lebih dari para peserta tender tersebut."  

3.  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa 

Pemohon PK/Pemohon II tidak memiliki benturan kepentingan dalam 
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Proses Penjualan VLCC dan bahwa Pemohon PK/Pemohon II secara 

penuh dan layak telah mengungkapkan kepada Pertamina masalah-

masalah yang relevan yang mungkin timbul, dan Pertamina menunjuk 

Pemohon PK/Pemohon II dengan dasar prinsip-prinsip keterbukaan 

(disclosure) tersebut. Selanjutnya dalam hal ini, penunjukan Pemohon 

PK/Pemohon II  adalah sepenuhnya konsisten dengan praktek 

keuangan internasional. Apabila hukum di Indonesia sebagaimana 

diputuskan oleh Mahkamah Agung ini, maka hal ini akan berdampak 

bahwa tidak akan ada penasihat keuangan internasional akan bersedia 

memegang peran sebagai penasihat keuangan di Indonesia; 

4. Selanjutnya tidaklah jelas bagaimana konflik kepentingan ini dapat 

disimpulkan berdampak terhadap Proses Penjualan VLCC dan 

mengakibatkan diskriminasi dan persaingan tidak sehat. Enhanced Bid 

yang diajukan oleh Frontline merupakan penawaran yang paling tinggi 

dan memenuhi persyaratan tender. Dalam hal ini Revised Bid Frontline 

hanya berakibat Frontline membayar lebih untuk VLCC, dalam keadaan 

dimana tidak ada kemungkinan Finalis Peserta Tender lainnya yang 

akan mengajukan penawaran yang lebih tinggi dan memenuhi 

persyaratan tender; 

VIII. BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG 
MENYATAKAN BAHWA "BERDASARKAN SELURUH PERTIMBANGAN- 
PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS PROSES PENJUALAN VLCC 
ADALAH DISKRIMINASI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT 
BERDASARKAN PASAL 19 (D) DAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999"  
1. Pada halaman 358 dan 359 Putusan, Mahkamah Agung menyatakan 

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Mahkamah Agung menemukan bahwa proses penjualan VLCC 

adalah diskriminatif dan merupakan persaingan usaha tidak sehat 

berdasarkan Pasal 19 (d) dan Pasal 22 UU No. 5/1999; 

2. Pemohon PK/Pemohon II menyampaikan bahwa Mahkamah Agung 

telah melakukan kekeliruan nyata dalam membuat pertimbangannya. 

Secara hukum, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 (d) dan Pasal 22 

tidak dapat diterapkan kepada Pemohon PK/Pemohon II. Dalam  

keadaan apapun, seandaipun Pasal 19 (d) dan Pasal 22 dapat 

diterapkan kepada Pemohon PK/Pemohon II  (padahal tidak), Pemohon 

PK/Pemohon II  tidak melanggar masing-masing ketentuan tersebut. 

Secara ringkas keberatan Pemohon PK/Pemohon II  adalah sebagai 
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berikut:  

2.1 Keputusan Mahkamah Agung tidak berdasarkan alasan yang tepat 

dan cukup; 

2.2 Pasal 19 (d) hanya mengatur kegiatan yang dilarang terhadap 

pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar, sementara 

Pemohon PK/Pemohon II  bukanlah Pelaku Usaha dalam pasar 

VLCC; 

2.3 Untuk menerapkan Pasal 19 (d) disyaratkan adanya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disamping unsur 

penyalahgunaan posisi. Syarat-syarat pendahuluan tersebut 

hanya dapat terpenuhi oleh pelaku usaha yang menguasai pasar 

secara dominan; 

2.4 Terlepas dari tidak dapat diterapkannya Pasal 19 (d), Pemohon 

PK/Pemohon II    tidak melanggar ketentuan Pasal 19; 

2.5 Pasal 22 tidak mengatur mengenai Divestasi VLCC dan Pemohon 

PK/Pemohon II bukanlah "Pelaku Usaha" dalam konteks 

berdasarkan Pasal 22 ; 

2.6 Terlepas dari tidak dapat diterapkannya Pasal 22, Pemohon  

PK/Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 22;  

Setiap butir-butir di atas akan diuraikan secara berurutan di bawah.   

3. Keputusan Mahkamah Agung tidak berdasarkan alasan yang tepat 
dan cukup. 
3.1 Putusan Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan atau 

pertimbangannya tidak cukup dipertimbangkan dalam membuat 

putusannya bahwa Pemohon  PK/Pemohon II melanggar Pasal 19 

(d) atau Pasal 22 UU No. 5/1999. Oleh karena itu, Putusan 

Mahkamah Agung tidaklah jelas, dan sukar dimengerti, dan tidak 

memberikan kesempatan yang layak kepada Pemohon 

PK/Pemohon II untuk memahami kasusnya sendiri dan 

mengajukan pembelaan; 

3.2 Putusan Mahkamah Agung sangat tidak jelas, dan tanpa 

pertimbangan cukup sehingga memberikan alasan yang kuat 

untuk dibatalkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 

yang menentukan:  

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan 

apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti 
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ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian 

dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara 

(Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu 

putusan... " 

3.3 Putusan Pengadilan yang tidak memuat alasan-alasan atau dasar-

dasar hukum yang jelas dalam pengambilan putusannya haruslah 

dibatalkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI 

(Yurisprudensi) No.  638/K/SIP/1969;  

4. Pasal 19 (d) tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon PK/Pemohon II , 

karena Pasal 19 (d) hanya mengatur tentang kegiatan yang dilarang 

terhadap pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar VLCC, dan 

Pemohon PK/Pemohon II bukanlah "Pelaku Usaha" dalam pasar VLCC; 

Pasal19 (d) UU No. 5/1999 menentukan:  

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa:  

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."  

Pasal 19 (d) tidak dapat diterapkan kepada Pemohon PK/Pemohon II 

dengan alasan-alasan sebagai berikut:  

5. Dasar Pertama : 

Pasal 19 (d) tidak dapat diterapkan dalam Divestasi VLCC, karena 

Pasal 19 (d) hanya mengatur kegiatan "Pelaku Usaha" yang melakukan 

penguasaan  pasar  dalam hal ini untuk pasar VLCC).  

5.1   Alasan Pertama:  

Sehubungan dengan Divestasi VLCC, penguasaan pasar dalam 

hal ini berarti penguasaan pasar dari kapal tanker (VLCC). Baik 

Pertamina dan Pemohon PK/Pemohon II bukanlah pihak yang 

melakukan penguasaan pasar VLCC. Hanya jika Pertamina dan 

Pemohon PK/Pemohon II dapat melakukan penguasaan dalam 

pasar VLCC, maka unsur lain dari Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 

dapat diterapkan, yaitu praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat 

dalam kasus ini tidak terkait dengan tender itu sendiri, tetapi 

terhadap pasar. yang penguasaan pasar tersebut dilakukan, yaitu 

pasar VLCC ; 

Analisa terhadap Pasal 19 (d) UU No 5/1999 didukung oleh ahli 
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hukum UU No. 5/1999, yaitu Knud Hansen, Peter W. Heermann, 

Wolfgang Kartte, Hans-W. Micklitz, Wolfgang Pfletschinger, Franz 

Jurgen Sacker dan Herbert Sauter dalam buku "Undang-Undang 

Larangan Parktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" 

Terbitan Katalis, Edisi Kedua, Tahun 2002 halaman 296, yang 

menjelaskan:  

“Melakukan praktek diskriminasi" artinya termasuk menolak sama 

sekali hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-syarat 

tertentu atau perbuatan lain, dimana pelaku usaha lain 

diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Larangan tersebut 

hanya berlaku untuk pelaku usaha  yang menguasai pasar. Di lain 

pihak, Pasal 19 Huruf d hanya berlaku untuk pelaku usaha yang 

bersangkutan apabila kegiatan mereka secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan pasar bersangkutan  dimana mereka 

memegang penguasaan pasar."  

Demikian pula, argumen berikut didukung oleh konsep sistematik 

dari UU No. 5/1999, dimana para pembuat undang-undang 

meletakkan Pasal 19 di dalam Bagian Ketiga yang berjudul 

Penguasaan Pasar; 

Oleh karena itu, penguasaan pasar harus dibuktikan dengan alat 

bukti yang sah terhadap fakta-fakta hukum di bawah ini:  

(a) Kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha utama dari pelaku 

usaha; dan  

(b) Analisa mengenai pangsa pasar dari pelaku usaha;  

Baik Pemohon PK/Pemohon II maupun Pertamina tidak 

melakukan kegiatan usaha dalam pasar kapal tanker (VLCC), dan 

oleh sebab itu kedua belah pihak tidak mungkin melakukan 

penguasaan pasar VLCC di Indonesia  atau dunia, dan karenanya 

dugaan pelanggaran Pasal 19 adalah tidak mempunyai dasar; 

5.2 Alasan Kedua:  

Seandainya pun Pertamina mungkin dapat melakukan 

penguasaan pasar (quod non-padahal tidak), eksistensi hubungan 

hukum antara Pertamina dan Pemohon PK/Pemohon II tidaklah 

menyebabkan Pemohon PK/Pemohon II menjadi pihak yang dapat 

dikenakan larangan dari Pasal 19 (d), terkecuali apabila (i) 

Pemohon PK/Pemohon II sendiri merupakan pelaku usaha yang 

melakukan penguasaan pasar di pasar VLCC; dan (ii) Pemohon 
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PK/Pemohon II bersama Pertamina melakukan kegiatan yang 

dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat dalam pasar VLCC terhadap 

pesaingnya (dalam hal ini Essar). Termohon tidak menjelaskan 

dan tidak memberikan bukti bagaimana akibat tersebut terjadi 

dalam pasar yang bersangkutan; 

5.3   Alasan Ketiga: 

Seandainya pun Pasal 19 (d) dapat diterapkan dalam perkara ini 

(quod non-padahal tidak), pelanggaran tersebut tidak dapat 

dikenakan secara bersamaan dengan ketentuan Pasal 22; 

Pasal 22 dimaksudkan untuk mencegah diskriminasi harga dalam 

tender, sedangkan Pasal 19 melarang diskriminasai harga. 

Identitas dari pelaku  usaha yang menjadi sasaran (target) setiap 

ketentuan tersebut adalah berbeda. Sasaran dari Pasal 19 adalah 

penjual, sedangkan sasaran dari Pasal 22 adalah peserta tender 

yang mengajukan harga. Pemohon PK/Pemohon II tidak mungkin 

dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) sasaran tersebut pada saat 

bersamaan, karena Pemohon PK/Pemohon II bukanlah penjual 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 (d), dan juga bukan 

peserta tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; 

5.4   Alasan Keempat:  

Seandainya pun Pasal 19 (d) dapat diterapkan dalam perkara ini 

(quod non-padahal tidak), berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti 

pendukung yang diajukan Termohon, Termohon tidak dapat 

membuktikan (dan Mahkamah Agung tidak mempunyai dasar 

untuk menemukan) kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh Pasal 19 

(d), yaitu:   

Pertama: Apakah Pemohon PK/Pemohon II memegang 

penguasaan pasar sebagaimana dimaksudkan dalam 

Bagian Ketiga dari UU No. 5/1999 berjudul 

"Penguasaan Pasar", yang mensyaratkan bahwa 

Pemohon PK/Pemohon II melakukan penguasaan 

pasar sehingga menjadi pelaku usaha dalam pasar 

yang bersangkutan, yakni pasar VLCC? ; 

Kedua: Pasal 19 (d) tidak dapat diterapkan terhadap transaksi 

tunggal yang bersifat insidentil terhadap bidang usaha 

utama Pertamina. Pasal 19 dapat diterapkan kepada 
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pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha 

tersebut. Agar Pasal  19 (d) dapat diterapkan, maka (i) 

penguasaan pasar tersebut  harus mengakibatkan 

kemungkinan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha 

yang memiliki penguasaan pasar; dan (ii) satu atau 

beberapa pelaku usaha tertentu yang terkena dampak 

negatifnya atau menderita kerugian akibat tindakan 

yang dilarang tersebut; 

Ketiga: Termohon dan Mahkamah Agung harus dapat 

membuktikan (bukan sekedar berasumsi) bahwa:  

(a) Pemohon PK/Pemohon II adalah pelaku usaha 

yang memegang penguasaan pasar dalam pasar 

VLCC; dan  

(b) Pemohon PK/Pemohon II telah melakukan 

perbuatan yang dapat mengakibatkan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

berupa praktek diskriminasi dalam pasar kapal 

tanker (VLCC) terhadap pelaku usaha pesaingnya;  

Karena Termohon dan Mahkamah Agung tidak 

dapat membuktikan fakta-fakta tersebut, maka 

Pasal 19 (d) tidak dapat diterapkan dalam perkara 

ini; 

6. Dasar Kedua:  

Penerapan Pasal 19 (d) mensyaratkan adanya praktek monopoli dan 

persaingan usaha yang tidak sehat disamping pemenuhan salah satu 

unsur penyalahgunaan. Persyaratan-persyaratan pendahuluan tersebut 

hanya dapat terpenuhi apabila pelaku usaha memegang posisi 

dominan dalam pasar;  

6.1  Pelaku usaha haruslah memiliki posisi dominan sebelum dia dapat 

menguasai pasar. Diskriminasi hanya dapat dilakukan oleh pelaku 

usaha yang memiliki posisi dominan di dalam pasar. Dengan 

memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha dapat memaksakan 

persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan untuk penjualan 

barang-barang kepada para pelaku usaha lainnya, dan dengan 

demikian menyingkirkan para pelaku usaha lainnya (diskriminasi); 

6.2 Agar dapat menentukan terjadi atau tidak terjadinya praktek 
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monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (d), pertama-tama 

Termohon dan Mahkamah Agung harus dapat membuktikan 

terlebih dahulu bahwa Pemohon PK/Pemohon II atau Pertamina 

memiliki posisi dominan pada pasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 (b) UU No. 5/1999. Unsur kedua yang mana 

Termohon dan Mahkamah Agung harus buktikan adalah bahwa 

Pemohon PK/Pemohon II melakukan praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha yang tidak sehat dengan melakukan 

diskriminasi; 

6.3 Kenyataannya, Termohon dan Mahkamah Agung telah 

menerapkan Pasal 19 (d) tanpa menentukan terlebih dahulu 

bahwa Pemohon PK/Pemohon II memiliki posisi dominan di dalam 

pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (b) UU No. 5/1999;   

7. Dasar Ketiga : 

Pemohon  PK/Pemohon II bukan merupakan "pelaku usaha", karena 

Pemohon PK/Pemohon II tidak "melakukan kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi" dalam konteks Pasal 19 (d). 

7.1 Pasal 1 ayat 5 UU No. 5/1999, mendefinisikan "pelaku usaha" 

sebagai berikut:   

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;  

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 5, pelaku usaha harus: 

(i)  Didirikan dan berkedudukan di Indonesia; atau   

(ii) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. 

7.2 Pemohon  PK/Pemohon II tidak didirikan maupun berdomisili di 

Indonesia; 

7.3  Pemohon PK/Pemohon II tidak melakukan kegiatan usaha dalam 

bidang ekonomi di  Indonesia. Definisi dari "'menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia" 

dalam kaitannya dengan Divestasi VLCC adalah kegiatan ekonomi 

antara Pertamina dan Finalis Peserta Tender, dimana Pertamina 

sebagai penjual memiliki kepentingan ekonomi untuk 
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mendapatkan harga tertinggi, sedangkan Finalis Peserta Tender 

selaku pembeli potensial mempunyai kepentingan ekonomi untuk 

mendapatkan VLCC dengan harga serendah mungkin; 

7.4 Argumentasi ini didukung oleh Knud Hansen, Peter W. Heermann, 

Wolfgang Kartte, Hans-W. Micklitz, Wolfgang Pfletschinger, Franz 

Jurgen Sacker dan Herbert Sauter dalam buku "Undang-Undang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" 

diterbitkan oleh Katalis, edisi kedua, 2002, halaman 50 yang 

menyatakan sebagai berikut:  

"Dapat disimpulkan dari istilah "Pelaku Usaha", bahwa hanya dari 

jenis kegiatannyalah ditentukan sebagai pelaku usaha; dan 

sebaliknya dapat ditentukan, bahwa subyek hukum dapat menjadi 

pelaku usaha sebagaimana dimaksud undang-undang ini melalui 

suatu kegiatan tertentu, tetapi melalui  kegiatan yang lain tidak. 

Pedagang eceran yang menjual barangnya adalah pelaku usaha, 

tetapi tidak dianggap sebagai pelaku usaha, apabila membeli 

barang konsumsi untuk kebutuhannya sendiri." ; 

7.5 Bagaimanapun juga, dalam kasus ini Pemohon  tidak memiliki 

sama sekali kewenangan untuk menentukan apapun sehubungan 

dengan Disvestasi VLCC atau untuk membuat keputusan komersil 

lainnya. Pemohon  tidak bertindak sebagai penjual ataupun 

pembeli dan Pemohon  hanya bertindak sebagai penasihat 

keuangan Pertamina. Oleh karena itu, setiap tindakan Pemohon 

PK/Pemohon II adalah untuk melaksanakan instruksi yang 

diterima dari Pertamina dan untuk memberikan nasihat keuangan 

kepada Pertamina; 

7.6 Pertaminalah, bukan Pemohon, yang berwenang dan bertanggung 

jawab untuk membuat keputusan dalam penjualan VLCC, dan 

untuk menentukan serta memilih pemenang. Dalam kapasitas ini, 

peran Pemohon PK/Pemohon II identik dengan peran karyawan 

dari Pertamina dan oleh karenanya, tidak dapat dianggap sebagai 

pelaku usaha. Seandainyapun Pemohon PK/Pemohon II dianggap 

melakukan sesuatu hal yang melebihi kapasitas selaku 

"karyawan", hal ini hanya relevan dalam kaitannya dengan 

hubungan internal antara Pemohon  PK/Pemohon II dan 

Pertamina, akan tetapi tidak relevan sama sekali dengan aspek 

hukum persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana dimaksud 



 Hal. 291 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

dalam UU No. 5/1999; 

7.7 Berdasarkan hal-hal di atas, kesimpulannya adalah bahwa 

Pemohon PK/Pemohon II tidak dapat dikategorikan sebagai 

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 

5/1999.  

8.  Pemohon PK/Pemohon II tidak melakukan apapun yang dapat 

menimbulkan pelanggaran Pasal19 (d)  

Seandainya pun Pasal 19 (d) dapat diterapkan kepada Pemohon   

PK/Pemohon II (quod non- padahal tidak), Pemohon PK/Pemohon II 

tidak melakukan apapun yang  dapat menyebabkan praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk diskriminasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. karena:  

8.1 Alasan Pertama:  

8.1.1 Mengingat Pemohon PK/Pemohon II bukan merupakan 

pelaku usaha yang bergerak dalam pasar VLCC 

sebagaimana yang dijelaskan pada butir 13.7 di atas, maka 

Pemohon PK/Pemohon II tidak mungkin melakukan 

konsentrasi pasar yang mengakibatkan praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat pada pasar 

tersebut; 

8.1.2 Sebagaimana yang dijelaskan di atas, Pasal 19 (d) hanya 

dapat diterapkan pada pelaku usaha yang menguasai pasar 

tertentu (dalam hal ini, pasar VLCC), dimana hal itu tidak 

terbukti sama sekali; 

8.1.3 Argumentasi ini didukung oleh Knud Hansen, Peter W. 

Heermann, Wolfgang Kartte, Hans-W. Micklitz, Wolfgang 

Pfletschinger, Franz Jurgen Sacker dan Herbert Sauter 

dalam buku Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Terbitan Katalis, Edisi 

Kedua, 2002, halaman 296, yang menyatakan sebagai 

berikut:  

"Melakukan praktek diskriminasi" artinya termasuk menolak 

sama sekali hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-

syarat tertentu atau perbuatan lain, dimana pelaku usaha 

lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Larangan 

tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang 

menguasai pasar. Di lain pihak, Pasal 19 Huruf d hanya 
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berlaku untuk pelaku usaha yang bersangkutan apabila 

kegiatan mereka secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan pasar bersangkutan dimana mereka 

memegang penguasaan pasar."  

8.1.4 Penguasaan pasar harus dibuktikan dengan bukti-bukti 

sebagai  berikut:  

(i) Kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha utama dari 

pelaku usaha; dan  

(ii) Analisa mengenai pangsa pasar dari pelaku usaha;  

8.1.5 Pasar VLCC bukan bidang usaha utama Pemohon . 

Selanjutnya, seandainya terbukti Pertamina melakukan 

kegiatan usaha dalam bidang VLCC (quod non-padahal 

tidak), Pemohon  PK/Pemohon II sama sekali tidak 

bergerak dalam bidang tersebut. Pemohon  PK/Pemohon II 

dan Pertamina tidak mungkin untuk melakukan penguasaan 

pasar pada pasar VLCC di Indonesia atau dunia, dan 

dengan demikian tuduhan pelanggaran Pasal 19 (d) UU No. 

5/1999 adalah tidak berdasar dan harus dibatalkan; 

8.1.6 Selanjutnya, tidak ada hubungan sebab akibat antara 

konsentrasi pasar dan penguasaan dan penyediaan dua 

buah VLCC oleh Pertamina didasarkan bahwa Pertamina 

dan Pemohon PK/Pemohon II  tidak mungkin dapat 

melakukan penguasaan pasar pada pasar VLCC. Terlebih 

dari itu, baik Termohon maupun Mahkamah Agung tidak 

dapat menunjukkan bagaimana Revised Bid Frontline 

menyebabkan terjadinya penguasaan pasar atau 

konsentrasi ekonomi yang mengakibatkan terjadinya 

penguasaan produksi dan/atau suplai dari persaingan 

usaha tidak sehat; 

8.1.7 Berdasarkan hal-hal di atas, setiap kesimpulan mengenai 

penerimaan Revised Bid dapat menimbulkan praktek 

monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam bentuk praktek diskriminasi  tidak terbukti dan harus 

dibatalkan;  

8.2 Alasan Kedua:  

Pemohon PK/Pemohon II    tidak bertanggung jawab atas 

disetujuinya Revised Bid, dan Pertamina dalam kapasitasnya 
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sebagai penjual berhak secara penuh dan sah untuk menentukan 

pemenang dari Proses Penjualan VLCC;  

8.2.1 Harus ditegaskan bahwa Pemohon PK/Pemohon II    hanya 

bertindak sebagai penasihat keuangan gada Proses 

Penjualan VLCC. Sebagaimana dinyatakan secara jelas 

pada surat penunjukan Pemohon PK/Pemohon II, peran 

Pemohon PK/Pemohon II   hanya memberikan nasihat 

keuangan dan membantu Proses Penjualan VLCC 

sebagaimana diinstruksikan oleh Pertamina. Menurut 

hukum, Pemohon PK/Pemohon II sebagai penasihat 

keuangan tidak dapat dihukum atas setiap konsekuensi 

yang dihasilkan dari nasihatnya. Hal ini didasarkan pada 

kedudukan Pemohon PK/Pemohon II  sebagai penasihat 

keuangan yang dapat dianalogikan sebagai seorang kuasa. 

Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata menentukan bahwa 

pemberi kuasa bertanggung jawab atas setiap tindakan 

yang dilakukan oleh kuasa. Dengan demikian, Pemohon 

PK/Pemohon II  tidak dapat dikenakan sanksi atas 

tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas nama 

Pertamina. Prinsip ini sama dengan nemo ex consilio 

obligatoir. Dalam keadaan apapun, keputusan untuk 

menyetujui Revised Bid dilakukan  sendiri oleh Pertamina 

sebagai pihak yang berhak untuk memutuskan pemenang 

berdasarkan kebijakannya sendiri; 

8.2.2 Kewenangan dan kebijakan Pertamina untuk mengatur 

Proses Penjualan VLCC telah dikemukakan secara 

terperinci di  atas; 

8.2.3 Tidak disangkal bahwa Pemohon PK/Pemohon II  secara 

fisik menerima Revised Bid Frontline. Akan tetapi, Pemohon 

PK/Pemohon II  hanya menyerahkan penawaran tersebut 

kepada Pertamina, karena Pemohon PK/Pemohon II    

diwajibkan untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan 

ketentuan dalam penunjukan Pemohon PK/Pemohon II. 

Pertamina, atas dasar keputusan dan kebijakannya sendiri, 

menyatakan Frontline sebagai pemenang dalam Proses 

Penjualan VLCC;  

8.3 Alasan Ketiga:  
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Ketentuan Proses Penjualan VLCC tidak melarang Pemohon  

untuk menerima revised bids dari Finalis Peserta Tender.  

8.3.1 Sebagaimana dikemukakan pada butir 10 di atas, Proses 

Penjualan VLCC tidak ditutup sampai SPA ditandatangani, 

dan Pertamina diperbolehkan untuk menerima penawaran 

sampai dengan waktu tersebut; 

8.3.2 Essar dan OSG dapat saja mengajukan revised bid setiap 

saat sebelum SPA dengan Frontline ditandatangani dan 

tidak ada larangan kepada mereka untuk melakukannya;  

8.4 Alasan Keempat:  

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Enhanched Bid dari Frontline 

adalah penawaran dengan rangking tertinggi pada tanggal 7 Juni 

2004 dan Revised Bid Frontline menjadikan penawaran dengan 

ranking tertinggi ini bahkan lebih menarik bagi Pertamina serta 

menguntungkan negara; 

Sebagaimana yang dikemukakan pada butir 10.10 di atas, 

Enhanced Bid Frontline memiliki peringkat yang paling tinggi dari 

keseluruhan kriteria penawaran. Berdasarkan alasan-alasan yang 

dikemukakan di atas, penawaran Essar selalu gagal memenuhi 

persyaratan tender dan penawaran OSG selalu kurang kompetitif 

pada setiap kesempatan; 

9. Pasal 22 tidak dapat diterapkan pada Pemohon PK/Pemohon II karena 

pasal tersebut tidak mencakup Disvestasi VLCC, dan hanya mengatur 

"Pelaku Usaha"  

Pasal 22 UU No. 5/1999 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."  

Pasal 22 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon PK/Pemohon II 

dengan alasan-alasan sebagai  berikut:  

10.  Dasar Pertama:  

Ruang lingkup Pasal 22 tidak mencakup Divestasi VLCC.  

10.1 Apabila undang-undang sendiri telah memberikan definisi resmi, 

maka setiap penerapan istilah tersebut harus terikat pada definisi 

resmi dan pembatasan yang terkandung didalamnya. Secara 

konsep, tender terdiri dari: (a) tender penjualan dan (b) tender 

pembelian/pengadaan. Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/199 telah 
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membatasi cakupan tender  dan telah memberikan definisi resmi 

untuk tender: tender  pembelian/pengadaan, yaitu harga 

penawaran untuk pengadaan barang, untuk pengadaan jasa 

atau memberikan jasa. Menurut UU No. 5/1999, Termohon 

hanya berwenang memeriksa jenis "tender pengadaan/ 

pembelian", bukan "tender penjualan". Adapun jenis tender yang 

dapat dikenakan sanksi administratif oleh Termohon adalah jenis 

tender yang sesuai dengan definisi resmi "tender" sebagaimana 

diuraikan penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999; 

10.2 Mengacu kepada penjelasan resmi Pasal 22 UU No. 5/1999 

maka jelaslah bahwa transaksi Divestasi VLCC tidak dapat 

digolongkan dalam ruang lingkup "Tender Pengadaan" 

sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5/1999 berdasarkan 

alasan-alasan sebagai berikut; 

10.2.1 Ruang lingkup "Tender" dalam Pasal 22 UU No. 5/1999  

hanya terbatas pada tender untuk pengadaan barang  

dan/atau pekerjaan atau pengadaan jasa (Tender 

Pembelian) Jadi pengertian tender di sini adalah siapa 

yang dapat mengajukan harga penawaran terendah, 

maka ia akan jadi pemenangnya; 

10.2.2 Dalam persoalan Divestasi VLCC, yang terjadi adalah 

sebaliknya, yaitu siapa yang mengajukan penawaran 

tertinggi, maka ia akan menjadi pemenangnya (dalam 

perkara ini adalah Frontline), jadi tender Penjualan, 

bukan  tender Pengadaan; 

10.3 Ruang lingkup tender sebagaimana ditentukan dalam UU No. 

5/1999 telah diperkuat oleh: (i) Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

dengan putusannya No. 001/KPPU/PDT.P/2002/PN.JKT.BAR 

tanggal 26 Juli 2002 (vide Bukti P-22); dan (ii) Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan dengan putusannya No. 04/Pdt.G/2002/ 

PN.Jak.Sel. (vide Bukti P-21). Semua putusan tersebut telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht); 

10.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Divestasi VLCC tersebut 

tidak diatur dan/atau dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 22 UU 

No. 5/1999.  

11. Dasar Kedua: 

Pasal 22 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon PK/Pemohon II :  
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11.1 Seandainya pun Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

terhadap penjualan barang (quod non-padahal tidak), maka 

"pelaku usaha" yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 22 UU 

No. 5/1999 adalah "pelaku usaha" yang menjadi peserta tender, 

sedangkan Pemohon  bukanlah peserta tender, sehingga 

Pemohon  tidak mungkin melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; 

11.2 Seandainya pun Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

terhadap penjualan barang (quod non-padahal tidak), 

pelanggaran yang sama tidak dikenakan secara bersamaan 

dengan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999. Sementara Pasal 19 (d) UU 

No. 5/1999 dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi 

harga oleh penjual, Pasal 22 UU No. 5/1999 dimaksudkan untuk 

mencegah diskriminasi harga oleh peserta tender yang dilakukan 

melalui mekanisme tender. Sasaran dari masing-masing pasal 

tersebut berbeda. Sasaran Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 adalah 

Penjual, sedangkan sasaran Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah 

para peserta tender yang mengajukan penawaran. Pemohon  

PK/Pemohon II tidak dapat dikenakan pada salah satu kategori 

(apalagi keduanya) pada saat bersamaan; 

11.3 Seandainya pun Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

terhadap penjualan barang (quod non-padahal tidak), Pasal 22 

UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon , karena 

Pasal 22 UU No. 5/1999 hanya dapat diberlakukan dalam 

situasi, dimana tindakan tertentu dipergunakan sebagai alat oleh 

satu atau lebih peserta tender untuk mengatur dan/atau 

menentukan pemenang tender. Dengan demikian, setiap "Pelaku 

usaha" yang dapat dikenakan sanksi haruslah: (i) "pelaku usaha" 

yang ikut serta dalam tender; dan (ii) para "pelaku usaha" yang 

berkoordinasi untuk menentukan pemenang tender tersebut. 

Tindakan yang tujuan utamanya untuk menerima penawaran 

tertinggi, tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 22 UU No. 

5/1999;  

12. Dasar Ketiga:   

Pemohon PK/Pemohon II bukanlah "pelaku usaha" dalam konteks 

Pasal 22 dengan alasan sebagai berikut:  

12.1 Bahwa UU No. 5/1999 hanya memberikan definisi yang jelas 

mengenai "Pelaku Usaha", namun tidak memberikan definisi 
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yang jelas mengenai  siapa yang dimaksud dengan "pihak lain". 

Istilah "pelaku usaha" disini berarti satu atau lebih pelaku usaha 

yang menjadi peserta tender  yang bersekongkol dengan "pihak 

lain" yang bukan peserta tender.  Seandainya pun Pasal 22 UU 

No. 5/1999 dapat diterapkan terhadap 1, penjualan barang (quod 

non-padahal tidak), maka "pelaku usaha" yang dapat dihukum 

berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah "pelaku usaha" 

yang menjadi peserta tender dalam Proses Penjualan VLCC, 

sedangkan Pemohon PK/Pemohon II bukanlah Peserta tender 

dalam Proses Penjualan VLCC, sehingga Pemohon 

PK/Pemohon II tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 

22 UU No. 5/1999; 

12.2 Istilah "pelaku usaha" merujuk pada satu atau lebih pelaku 

usaha, yaitu peserta lelang yang bersekongkol dengan satu atau 

lebih "pihak lain" yang bukan peserta lelang. Pada Putusannya 

(Iihat halaman 119 butir 15.1.3) sebagaimana halnya sebuah 

"pihak lain", Termohon juga memposisikan Pemohon 

PK/Pemohon II sebagai Peserta Tender (Iihat Putusan 

Termohon halaman 12G butir 15.3.3), dengan akibat jika 

persekongkolan terjadi, (padahaI tidak), maka Pemohon 

PK/Pemohon II akan menjadi pihak di dalam persekongkolan itu 

dengan dirinya sendiri, hal mana secara hukum, logika dan 

praktek tidak mungkin terjadi, karena Pemohon PK/Pemohon II 

tidak mungkin bersekongkol dengan diri sendiri. Oleh karena itu, 

Putusan yang demikian saling bertolak belakang sehingga harus 

dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan batal berdasarkan 

Surat Edaran MARl No. 03 tahun 1974, tanggal 25 November 

1974. yang dikutip sebagai berikut:  

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, 

bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat 

dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka 

hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam 

acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu 

putusan…….” 

12.3 Bahwa Pemohon PK/Pemohon II bukanlah peserta tender dalam 

Divestasi VLCC. sehingga kapasitas Pemohon  hanyalah 

semata-mata sebagai "pihak lain" (halmana tidak diakui oleh 
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Pemohon ). Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1999, pihak yang 

dapat dikenakan sanksi oleh Termohon hanyalah "Pelaku 

Usaha" dan bukan "pihak lain". Pemohon PK/Pemohon II  tidak 

dapat dikenakan tindakan administratif oleh Termohon, 

seandaipun Pemohon PK/Pemohon II dianggap sebagai "pihak 

lain" ; 

12.4 Seandainya pun Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

dalam perkara ini (quod non-padahal tidak), Pasal 22 UU No. 

5/1999 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon , karena Pasal 

22 UU No. 5/1999 hanya dapat diberlakukan dalam situasi, 

dimana tindakan tertentu dipergunakan sebagai alat oleh satu 

atau lebih peserta tender untuk mengatur dan/atau menentukan 

pemenang tender. Dengan demikian, setiap "Pelaku usaha" yang 

menjadi subyek dari pasal ini haruslah "pelaku usaha" yang ikut 

serta dalam tender dan yang terlibat dalam koordinasi untuk 

mengatur dan menentukan pemenang tender tersebut. Tindakan 

yang tujuan utamanya untuk memperoleh penawaran tertinggi, 

tidak dapat dihukum  berdasarkan Pasal 22 UU No. 5/1999; 

13. Dasar Keempat :  
Pemohon PK/Pemohon II  tidak melakukan apapun yang dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 22  

13.1 Seandainya pun Pasal 22 UU No. 5/1999 dapat diterapkan 

dalam perkara ini (quod non-padahal tidak), Pemohon 

PK/Pemohon II  tidak melakukan sesuatu hal yang dapat 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22. Mahkamah Agung tidak membuat 

alasan-alasan yang dijadikannya sebagai dasar untuk 

menyatakan bahwa Pemohon PK/Pemohon II  telah melanggar 

Pasal 22. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan 

dalam butir 13.8 di atas, jelas bahwa secara hukum, tidak ada 

pelanggaran terhadap Pasal  22.  

IX. NEGARA MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI DIVESTASI 
VLCC 
1. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 

kasasi Termohon tentang kerugian Negara sebagai akibat dari 

Divestasi VLCC. Akan  tetapi Mahkamah Agung tidak memberikan 

pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan putusannya tersebut. 
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Tanpa pertimbangan yang cukup, putusan yang demikian merupakan 

putusan yang tidak/kurang dipertimbangkan (onvoeldoende 

gemotiveerd), oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 

tahun 1974, tanggal 25 November 1974. Sehubungan dengan itu,  

sudah selayaknya untuk mengasumsikan bahwa Mahkamah Agung 

mendasarkan putusannya berdasarkan alasan-alasan yang sama 

sebagaimana dikemukakan  oleh Termohon; 

2. Pada halaman 123 butir 16.6.2., putusan Termohon, Termohon 

menyatakan  bahwa dasar Termohon untuk menghitung harga VLCC 

adalah hasil kajian Japan Marine dan artikel dalam website 

http://www.tradewinds.no.; 

3. Dalam hal ini, Mahkamah Agung yang membuat putusannya 

berdasarkan kajian Japan Marine dan Artikel Tradewinds sebagai dasar 

untuk menghitung kerugian Negara adalah merupakan kekeliruan nyata 

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:  

3.1 Alasan Pertama: Pertamina telah mendapatkan keuntungan 

hampir mencapai USD 54.000.000  

Dengan menjual VLCC seharga US$ 184.000.000,- (seratus 

delapan puluh empat juta Dolar Amerika Serikat) dari total 

investasi semula sebesar US$ 130.800.000,- (seratus tiga puluh 

juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat), maka Pertamina 

telah mendapatkan keuntungan hampir sebesar US$ 

54.000.000,- (lima puluh empat juta dolar Amerika Serikat). 

Dengan memperoleh keuntungan sebesar US$ 54.000.000,-, 

tingkat pengembalian (rate of return) VLCC  untuk jangka waktu 

15 bulan pada kenyataannya adalah sebesar 32,5%; 

3.2 Alasan Kedua: Termohon melakukan perhitungan berdasarkan 

estimasi, hipotesa dan hanya perkiraan semata ; 

Estimasi rate of return (tingkat pengembalian) yang 

dipergunakan oleh Termohon tidak mencerminkan nilai pasar 

VLCC yang sesungguhnya. Dasar perhitungan yang demikian 

hanyalah bersifat estimasi, tldak aktual, tidak konkrit, tidak final 

dan hanyalah perkiraan semata. Estimasi rate of return hanyalah 

merupakan hasil yang diharapkan oleh investor untuk didapatkan 

karena kondisi-kondisi tertentu terjadi dalam suatu pasar, yaitu 

berdasarkan hukum permintaan (demand) dan penawaran 
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(supply) yang disebut ceteribus paribus. Namun hal tersebut 

tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai 

pasar. Harga pasar adalah harga yang ditawarkan oleh penjual 

dan harga yang sama yang dibayarkan oleh pembeli ketika 

transaksi berlangsung. Harga pasar untuk aset tertentu dapat 

berbeda-beda tiap saat, tergantung dari jumlah pembeli dan 

jumlah penjual yang menawarkan aset sejenis, kondisi pasar dan 

banyak alasan lainnya. Cara penghitungan yang paling tepat 

atas harga pasar suatu aset pada saat penjualan adalah harga 

yang siap dibayarkan oleh pembeli pada saat penjualan. Suatu 

"perkiraan" harga pasar yang tidak secara spesifik atas aset 

tertentu atau perkiraan waktu hanya akan berlaku sebagai suatu 

perkiraan, dan bukan dasar yang tepat untuk merumuskan harga 

pasar dari suatu aset; 

3.3 Alasan Ketiga: Pedoman yang seharusnya digunakan dalam 

menetapkan harga pasar VLCC adalah penawaran-penawaran 

dari para peserta tender;  

Bahwa yang seharusnya dijadikan pedoman yang benar dalam 

menentukan harga pasar VLCC dalam perkara ini adalah 

penawaran yang diajukan oleh para peserta Tender dalam 

proses tender, dan bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana 

disebutkan dalam suatu artikel ataupun berdasarkan pernyataan 

dari seseorang saja, tanpa bukti pendukung; 

Proses penjualan VLCC ini pada dasarnya telah membentuk 

harga yang layak/rasional dan yang sebenarnya dari VLCC atau 

harga pasar, karena proses penjualan VLCC dilakukan dengan 

proses Tender, bukan dengan penjualan langsung. Pada 

kenyataannya, tidak ada peserta Tender yang menawar pada 

harga sebagaimana disebutkan oleh Termohon. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa harga pasar dari VLCC 

bukanlah sebesar US$ 102.000.000,- (seratus dua juta Dolar 

Amerika Serikat) atau US$ 105.000.000,- (seratus lima juta Dolar 

Amerika Serikat) sebagaimana disebutkan dalam putusan 

Termohon dan harga tersebut secara signifikan diperkirakan 

secara berlebihan; 

3.4 Alasan Keempat: Artikel Trade Winds tidak memiliki dasar 

hukum  dan telah dibuat oleh seseorang yang mempunyai 
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benturan  kepentingan;  

Hasil pemeriksaan berdasarkan laporan yang terdapat didalam 

situs Trade Winds (http:/www.tradewinds.no) tertanggal 14 Juni 

2004, yang menyatakan bahwa nilai pasar VLCC pada saat itu 

adalah sebesar US$ 102.000.000,- (seratus dua juta Dolar 

Amerika Serikat), tidak memiliki dasar hukum, karena laporan 

tersebut ditulis tanpa disertai hasil penelitian dan bukti yang 

dapat dipercaya secara hukum; 

Terlebih lagi, mengingat berita tersebut dibuat berdasarkan hasil 

wawancara dengan Clarkson, yang merupakan peserta tender 

VLCC, maka terdapat resiko nyata bahwa telah terdapat 

benturan kepentingan dan, karenanya, wawancara tersebut tidak 

dapat dipercaya; 

3.5 Alasan Kelima: Perhitungan mengenai kerugian negara adalah 

tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;  

Metode perhitungan kerugian negara adalah tidak jelas 

dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan prinsip 

hukum umum yang  berlaku,  kerugian tidak dapat dihitung 

berdasarkan "potensi" atau selisih  antara harga dibayar 

dan harga "diharapkan" (potensi kerugian), akan tetapi 

harus berdasarkan kerugian yang nyata dan konkrit terjadi 

dan dibuktikan menurut hukum berdasarkan bukti-bukti 

hukum pula; 

3.6 Alasan Keenam: Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan 

nyata, karena pengenaan denda dan ganti rugi tidak 

dipertimbangkan  

Setelah Termohon secara keliru menyimpulkan adanya 

kerugian, maka Termohon menjatuhkan denda dan ganti 

rugi. Akan tetapi setelah diperiksa dan dipelajari satu demi 

satu halaman Putusan dan pertimbangan Termohon, tidak 

satupun dasar pertimbangan Termohon yang menguraikan 

mengapa Termohon menjatuhkan denda sebesar 

Rp.19.710.000.000 (sembiIan belas miliar tujuh ratus 

sepuluh juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 

60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) kepada 

Pemohon ; 

Seharusnya Termohon memberikan dasar pertimbangan 
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yang cukup dan dasar perhitungan yang masuk akaI 

berdasarkan alat-alat bukti menurut hukum mengapa 

denda sebesar Rp. 19.710.000.000 (sembiIan belas miliar 

tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 

60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dikenakan 

kepada Pemohon PK/Pemohon II. Oleh karena itu putusan 

Mahkamah Agung yang memperkuat putusan Termohon 

adalah tidak berdasar dan merupakan kekeliruan nyata.; 

Putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup 

adalah putusan yang cacat hukum, dan oleh karenanya 

haruslah dibatalkan sesuai dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 03 tahun 1974. tanggal 25 

November 1974 dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung 

RI, antara lain putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971, putusan 

Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 

No.598/Sip/1971, putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 

1980 No. 550 K/Sip/1979, putusan Mahkamah Agung 

tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970, putusan 

Mahkamah Agung tanggal 3 September 1983 No.19 

K/Sip/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 

1984 No. 588 K/Sip/1983; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh  Pemohon  

Peninjauan Kembali/Pemohon IV  dalam memori peninjauan kembali tersebut  

pada pokoknya ialah : 

DALAM EKSEPSI  
Eksepsi Kompetensi Absolut  
1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon  PK/Pemohon IV sampaikan bahwa 

Termohon PK  tidak memiliki Kompetensi secara Absolut untuk melakukan 

penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, penilaian dan menyimpulkan dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam 

proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC, dengan mendasarkan Pasal 22 UU 

Anti Monopoli;  

2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon  PK/Pemohon IV memohon 

kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat agar dapat 

menyatakan bahwa Termohon PK tidak memiliki Kompetensi Absolut dan 

membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan KPPU berikut segala 
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akibat hukumnya;  

Termohon PK Telah Bertindak Melampaui Wewenang (Exces De  Pouvoir): 
Unsur-Unsur Persekongkolan  
3. Bahwa sebagaimana telah Pemohon  PK/Pemohon IV  sampaikan bahwa 

Termohon PK telah menggunakan unsur-unsur "persekongkolan" yang 

keliru untuk melakukan penelitian, penyelidikan/pemeriksaan, penilaian 

dan menyimpulkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat dalam proses  Divestasi 2 (dua) unit VLCC; 

4. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa 

Termohon PK telah bertindak melampaui wewenang yang diberikan oleh 

UU Anti Monopoli dalam membuat putusan KPPU, dan karenanya 

Pemohon  PK/Pemohon IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan KPPU berikut segala akibat  hukumnya;  

DALAM POKOK PERKARA  
Termohon PK Tidak Berhasil Membuktikan Unsur-Unsur Pasal 22  

5. Bahwa dalam Putusan KPPU, Termohon PK  mendalilkan telah berhasil 

membuktikan unsur-unsur Pasal 22 UU Anti Monopoli sebagai berikut:  

Butir 15.1.7 halaman 119 :  

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;"  

Butir 15.2.12 halaman 120 :  

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi,” 

Butir 15.3.3 halaman 120 :  

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pihak lain terpenuhi,” 

Butir 15.4.2 halaman 121:  

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengatur dan atau 

menentukan pemenang terpenuhi;"  

Butir 15.5.4 halaman 121 :  

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tender terpenuhi,”  

15.6.6 halaman 121 :  

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi,”  

6. Bahwa Pasal 22 UU AM menyebutkan sebagai berikut:  

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur  

dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”  

7. Bahwa istilah "bersekongkol" telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU 
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Anti Monopoli sebagai berikut:  

 Pasal  1 angka  8 UU Anti Monopoli: 

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh Pelaku usaha dengan Pelaku usaha lain dengan maksud 

untuk menguasai Pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha 

yang bersekongkol.  

8. Bahwa dari definisi tersebut maka unsur-unsur Pasal 22 UU Anti Monopoli 

secara lengkap adalah sebagai berikut:: 

♦ pelaku usaha  

♦ bersekongkol, yang terdiri atas:  

o kerja sama;  

o dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan 

♦ pihak lain  

♦ mengatur/menentukan pemenang  

♦ tender, yaitu tawaran mengajukan harga untuk: 

o  memborong suatu pekerjaan, atau  

o  mengadakan barang-barang, atau 

o  menyediakan jasa.  

♦ mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;  

Unsur "Pelaku usaha" dan Unsur "Pelaku usaha lain"  
9. Bahwa untuk membuktikan unsur "Pelaku usaha" dalam Putusan KPPU, 

khusus mengenai Pemohon  PK/Pemohon IV, Termohon PK 

mendalilkannya pada butir 15.1.6 halaman 119 dalam Putusan KPPU, 

sebagai berikut:  

Butir  15.1.6 halaman 119:  

Bahwa Terlapor V merupakan pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 1.1.5;  

10. Bahwa untuk membuktikan unsur "pelaku usaha lain", khusus mengenai -

Pemohon  PK/Pemohon IV, Termohon PK mendalilkannya pada butir 

15.3.1 halaman 120 dalam Putusan KPPU, sebagai berikut:  

Butir 15.3.1 halaman 120:  

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah salah satu atau lebih 

dari Terlapor I sampai dengan Terlapor V yang melakukan 

persekongkolan dengan salah satu atau lebih dari Terlapor I sampai 

dengan Terlapor V; 

11. Bahwa Berdasarkan doktrin yang berlaku (vide: Buku GTZ halaman 313 
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dan halaman 314), unsur "Pelaku usaha”  dan unsur "Pelaku usaha lain" 

dalam kasus persekongkolan adalah sebagai berikut:  

"Persekongkolan harus ditujukan untuk mengakibatkan terjadinya tender 

kolusi: Hal ini menjadi kian penting dalam hal tender kolusif terjadi bila 
para pesaing  sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi 

kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau 

mengajukan penawaran pura-pura saja (dengan penawaran harga tinggi 

yang terkoordinasi, yang mengharap bahwa kontrak diberikan kepada 

penawar yang memasukkan penawaran tertinggi).  

Persekongkolan juga bertujuan untuk melakukan tender kolusif jika posisi 

yang mengumumkan tender  dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha 

yang bersepakat dengan seorang penawar individu potensial untuk 

mempengaruhi hasil pengumuman tender untuk keuntungan penawar 

yang bersangkutan dengan tidak lagi memperhatikan penawaran yang 

diajukan oleh penawar lainnya (kira-kira  dalam hal korupsi, atau 

nepotisme, atau hal yang "dikenal atau bahkan dipelihara selama ini."  

12. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa  

"Persekongkolan" hanya dapat  terjadi:  

♦ antara para "pesaing", yaitu antara para peserta tender dimana pihak 

yang satu sebagai "pelaku usaha" dan pihak yang lain sebagai 

"pelaku usaha lain"; atau   

♦ antara "yang mengumumkan tender dengan seorang 

penawar/peserta tender";  

13. Bahwa dalam proses divestasi 2 (dua) buah VLCC. Pemohon  

PK/Pemohon IV bukanlah pihak “yang mengumumkan tender”,karena 

pihak yang mengumumkan tender adalah PT. Pertamina (Pesero);  

14. Bahwa dalam proses divestasi 2 (dua) buah VLCC, Pemohon  

PK/Pemohon IV bukanlah “pesaing” karena yang  dapat dikategorikan 

sebagai "pesaing" adalah peserta  tender yaitu Essar Shipping I_td 

("Essar") , Overseas Shipholding Group Inc ("OSG"), dan  Frontline 

sebagai finalis ("Finalis Peserta Tender") dan 4 (empat) perusahaan  lain 

menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam tender; 

15. Bahwa Pemohon  PK/Pemohon IV hanyalah liason (penghubung) atau 

wakil, yang bertindak untuk dan atas nama pihak penawar, yang hal ini 

diakui sendiri oleh Termohon PK sebagaimana terbukti pada butir 8.29 

halaman 6 dan butir 9.8 halaman 9 dalam Putusan KPPU, sebagai berikut:  

Butir 8.29 halaman 6:  
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"Bahwa sejak awal proses tender, Terlapor I mengetahui Terlapor V 

mewakili 6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaran termasuk 

Terlapor III. Tim Divestasi mempertimbangkan Terlapor V sebagai liason 

(penghubung dari perusahaan-perusahaan yang diwakilinya);  

Butir 9.8 halaman 9:  

"Bahwa Terlapor II mengetahui Terlapor V sebagai perusahaan broker 

perkapalan dan sejak awal proses merupakan Wakil dari Terlapor III”;  

16. Bahwa dalam menjalankan tugas untuk dan atas nama pihak penawar 

atau  sebagai penghubung (Iiason) dari pihak penawar atau sebagai wakil  

dari pihak  penawar, Pemohon  PK/Pemohon IV hanya meneruskan (pass 

through) instruksi dari pihak penawar; 

17. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa 

Pemohon PK/Pemohon IV tidak dapat dikualifikasi sebagai "pelaku usaha" 

dan juga tidak dapat diklasifikasi sebagai "pelaku usaha lain" menurut 

Pasal 22 UU No. 5/1999; 

18. Bahwa karena terbukti bahwa Pemohon  PK/Pemohon IV tidak dapat 

diklasifikasi sebagai "pelaku usaha" dan juga tidak dapat diklasifikasi 

sebagai "pelaku usaha lain" menurut Pasal 22 UU No. 5/1999, maka 

unsur "pelaku usaha” dan unsur "pelaku usaha lain" sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi untuk  Pemohon  

PK/Pemohon IV;  

19. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa 

Termohon PK tidak berhasil membuktikan adanya unsur “pelaku usaha” 

dan unsur “pelaku usaha lain” bagi Pemohon  PK/Pemohon IV dan  

Pemohon  PK/Pemohon IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali Yang Terhormat agar  dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan KPPU berikut segala  akibat hukumnya;  

Unsur “Bersekongkol”: 
20. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "pelaku usaha" dan unsur "pelaku 

usaha lain" bagi Pemohon  PK/Pemohon IV  maka  unsur "bersekongkol" 

seharusnya tidak perlu dibuktikan;  

21. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon  PK/Pemohon IV  bahwa dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam 

proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC  berdasarkan Pasal 22 UU Anti 

Monopoli tidak dapat dikenakan kepada  Pemohon  PK/Pemohon IV, 

maka Pemohon  PK/Pemohon IV  akan membahas unsur "bersekongkol" 

sebagaimana dalam butir-butir berikut ini; 
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22. Bahwa sebagaimana telah Pemohon  PK/Pemohon IV  sampaikan di atas, 

bahwa unsur "persekongkolan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

butir 8 UU AM, terdiri atas unsur-unsur: yaitu: 

o unsur  “kerja sama/kesepakatan”;  dan  

o unsur "dengan maksud untuk menguasai pasar berangkutan";  

23. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku, terhadap unsur ”kerja 

sama/kesepakatan”: harus dibuktikan adanya koordinasi antara pelaku 

usaha. (Buku GTZ halaman 87);  

24. Bahwa untuk memutuskan adanya "dengan maksud untuk pasar 

bersangkutan", berdasarkan doktrin yang berlaku: harus dilihat dari 

indikasi apakah pelaku usaha yang bersangkutan menguasai pangsa 

pasar sebesar 50% di pasar bersangkutan (Buku GTZ halaman 89), 

sebagai berikut:  

o Apabila pelaku usaha yang bersangkutan menguasai pangsa pasar 

sebesar 50% di pasar bersangkutan maka dapat diduga bahwa 

kegiatan terse but dilakukan dengan tujuan menguasasi pasar; 

o Apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak menguasai pangsa  

pasar sebesar 50% di pasar bersangkutan maka kegiatan tersebut  

tidak dapat diklasifikasi sebagai "dengan maksud untuk menguasai 

pasar bersangkutan”. 

25. Bahwa dalam Putusan KPPU maupun dalam Putusan MA tidak terbukti 

telah terjadi koordinasi antara pelaku usaha;  

26. Bahwa dalam Putusan KPPU maupun dalam Putusan MA tidak terbukti 

bahwa Pemohon  PK/Pemohon IV menguasai “Pasar VLCC” di Indonesia, 

karena memang tidak ada pasar VLCC di Indonesia,  apalagi “pasar 

VLCC” seluruh dunia, yang berjumlah lebih kurang 475 kapal dengan 

ukuran setiap kapalnya antara 210.000 dwt sampai dengan 320.000 dwt; 

27. Bahwa dari dalil-dalil  yang termuat dalam butir 15.2.1 halaman 119 

sampai dengan butir 15.2.12 halaman 120 dalam Putusan KPPU tidak 

terbukti adanya unsur "kerja sama/kesepakatan” dan unsur "dengan 

maksud untuk pasar bersangkutan”; 

28. Bahwa karena unsur “kerja sama/kesepakatan” dan unsur “dengan 

maksud untuk pasar bersangkutan” tidak terbukti, maka unsur 

“bersekongkol” dengan sendirinya tidak terbukti; 

29. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti bahwa Termohon PK tidak 

berhasil membuktikan adanya unsur “bersekongkol” maka Pemohon  

PK/Pemohon IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan 



 Hal. 308 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

Kembali Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan 

batal Putusan KPPU berikut segala akibat hukumnya;  

Unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang” 
30. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "pelaku usaha", unsur "pelaku 

usaha lain" dan unsur "bersekongkol" bagi Pemohon  PK/Pemohon IV, 

maka unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang" tidak perlu 

dibuktikan karena dengan sendirinya dugaan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses  Divestasi 2 (dua) 

unit VLCC berdasarkan Pasal 22 UU Anti Monopoli tidak dapat dikenakan 

kepada Pemohon  PK/Pemohon IV  ; 

31. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon  PK/Pemohon IV  bahwa dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam 

proses Divestasi 2 (dua) unit VLCC berdasarkan Pasal 22 UU Anti 

Monopoli tidak dapat dikenakan kepada Pemohon  PK/Pemohon IV, maka 

Pemohon  PK/Pemohon IV akan membahas unsur "mengatur  dan atau 

menentukan pemenang" sebagaimana dalam butir-butir berikut ini;  

32. Bahwa untuk membuktikan unsur "mengatur dan atau menentukan 

pemenang”, Termohon PK mendalilkannya pada butir 15.4.1 sampai 

dengan butir 15.4.2 halaman 121 dalam Putusan KPPU, sebagai berikut:  

Butir 15.4.1 halaman 121: 

"Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor 

II, Terlapor III dan Terlapor V sesuai dengan uraian pada bagian Tentang 

Hukum angka 15.2.3 -15.2.9 adalah dalam rangka mengatur Terlapor III 

sebagai pemenang tender Divestasi VLCC"; 

Butir 15.4.2 halaman 121:  

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengatur dan atau -

menentukan pemenang terpenuhi”;  
33. Bahwa dalil Termohon PK pada butir 15.4.1 tersebut merujuk pada butir 

15.2.3 (halaman 119 Putusan KPPU) sampai dengan butir 15.2.9 

(halaman 120 dalam Putusan KPPU), sebagai berikut:  

Butir 15.2.3 halaman 119:  

"Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.31-

1.3.32, sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah 

penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan skor 

tertinggi dimiliki oleh Terlapor III;” 

Butir 15.2.4 halaman 120: 

“Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan untuk memutuskan Terlapor 
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III sebagai pemenang mengingat selisih harga penawaran yang cukup 

signifikan sebesar US $ 5,500,000”; 

Butir 15.2.5. halaman 120:  

“Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V 

melaporkan melalui e-mail kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih  

melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.4;” 

Butir 15.2.6 halaman 120:  

"Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka  

1.3.41-1.3.42 Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid 

ketiga kepada Terlapor II dengan selisih US $500 ribu dari penawaran 

Essar; 

Butir 15.2.7 halaman 120: 

“Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum 

angka 1.3.27”; 

Butir 15.2.8 halaman 120:  

"Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak 

dihadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid- 

bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (Iihat uraian 

pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.16- 1.3. 17dan 1.3.28)”; 

Butir 15.2.9 halaman 120:  

"Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun 

membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun Terlapor I 

mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;"  

34. Bahwa dalil-dalil pada butir 15.2.3 (halaman 119 Putusan KPPU) sampai 

dengan butir 15.2.9 (halaman 120 dalam Putusan KPPU) terbukti tidak 

benar karena Termohon PK telah mengabaikan fakta-fakta yang 

terungkap, baik dalam pemeriksaan di KPPU maupun di pemeriksaan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;  

Fakta Pertama  
35. Bahwa Termohon PK mengabaikan "fakta bahwa Frontline. Ltd. telah 

meraih peringkat tertinggi sebagai Pemenang Divestasi 2 (dua) unit 

VLCC, sebelum adanya revised bid (Termohon PK menyebutnya dengan 

Bid Ketiga) sebagaimana terbukti dalam butir 1.3.35 halaman 67 Putusan 

KPPU sebagai berikut:  

"Bahwa dengan demikian total skor dari masing-masing shorlisted bidder 
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adalah (Bukti C131, C154):  

1. Essar: 95%; 

2. Frontline: 98%; 

3. OSG: 94,1%;  

36. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tanpa adanya revisi harga pada 

tanggal 9 Juni 2004. Frontline. Ltd. adalah pemenang tender dengan 

harga US$ 178,000,000;  

Fakta Kedua  
37. Bahwa Termohon PK mengabaikan fakta sebagaimana termuat dalam 

Request for Bid halaman 10 sebagai berikut:  

Request For Bid  butir 5 halaman 10:  

"Negotiation of SPA with short-listed bidder(s): May 28 up to June 9, 2004" 

(vide: Bukti P-5) 

Terjemahan bahasa Indonesia:  

Negosiasi Perjanjian Jual-Beli dengan penawar(-penawar) yang terpilih: 

28 Mei sampai dengan 9 Juni 2004.  

38. Bahwa karena Frotline Ltd. adalah penawar yang terpilih maka 

penyerahan penawaran harga US$ 184,000,000 yang dilakukan oleh 

Pemohon  PK pada tertanggal 9 Juni 2004 masih dalam batas waktu yang 

diatur dalam Reguest  For Bid. Justru revisi harga ini lebih 

menguntungkan Pertamina dari pada menyatakan Frontline sebagai 

pemenang dengan harga US$ 178,000,000; 

39. Bahwa apalagi dalam Request for Bid pada halaman 5 yang telah 

disepakati oleh seluruh pihak yang mengajukan penawaran harga telah 

diatur ketentuan sebagai berikut:  

"Pertamina expressly reserves the right, in its sole and absolute discretion, 

to evaluate the terms and conditions of any Binding Proposal, to accept or 

reject any such Binding Proposal without specifying reasons therefore and 

to alter or terminate this process at any time, without any obligation or 

compensation or indemnification to the bidders and winning bidder. Upon 

Pertamina's acceptance of the Binding Proposal, the short-listed bidder(s) 

and Pertamina shall negotiate in good faith and will use their best efforts to 

enter the SPArs) as soon as practicable." ; 

Terjemahan bahasa Indonesia: 

Pertamina secara tegas mencadangkan haknya, berdasarkan diskresi 

mutlak yang dimilikinya, untuk menilai syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan dari setiap Penawaran Yang Diajukan, untuk menerima atau 
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menolak atas setiap Penawaran Yang Diajukan tersebut tanpa perlu 

menyebutkan alasannya dan untuk mengubah atau menghentikan proses 

ini pada saat kapanpun, tanpa ada kewajiban atau kompensasi atau 

jaminan apapun kepada para penawar dan pemenang. Atas permintaan 

Pertamina, penawar(-penawar) yang terpilih dan Pertamina akan 

bernegosiasi dengan itikad baik dan akan menggunakan upaya terbaiknya 

untuk membuat Perjanjian Jual-Beli (SPA) sesegera mungkin; 

40. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas unsur "mengatur dan 

atau menentukan pemenang" tidak terbukti untuk Pemohon  PK/Pemohon 

IV, karena Termohon PK menggunakan dalil-dalil yang tidak memiliki 

dasar dan telah mengabaikan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan 

Pemohon  PK/Pemohon IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali Yang Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau 

menyatakan batal Putusan KPPU berikut segala akibat hukumnya;  

Unsur "tender” 
41. Bahwa untuk membuktikan unsur "tender", Termohon PK mendalilkannya 

pada butir 15.53 dan butir 15.5.4 halaman 121 dalam Putusan KPPU, 

sebagai berikut:  

Butir 15.5.3 halaman 121:  

"Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.8- 

1.3.9, Terlapor I telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak 

tertentu untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli 2 

(dua) unit VLCC milik Terlapor I;" 

Butir 15.5.4 halaman 121:  

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tender terpenuhi;"  

42. Bahwa sebagaimana telah Pemohon  PK/Pemohon IV sampaikan di atas 

telah terbukti bahwa Termohon PK  menggunakan definisi “tender” yang 

bertentangan dengan definisi "tender" sebagaimana dimaksud dalam 

bagian Penjelasan Pasal 22 UU Anti Monopoli sebagai dasar untuk 

membuat Putusan KPPU; 

43. Bahwa karena Termohon PK menggunakan definisi "tender" yang salah 

(tidak sesuai dengan UU Anti Monopoli) sebagai dasar untuk membuat 

Putusan KPPU, maka unsur "tender" tidak terbukti;  

44. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa 

Termohon PK tidak berhasil membuktikannya adanya unsur "tender”  

menurut UU Anti Monopoli, dan Pemohon  PK/Pemohon IV dengan ini 

memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat 
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agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan KPPU 

berikut segala akibat hukumnya;  

Unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat"  
45. Bahwa untuk membuktikan unsur "mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat”,  Termohon PK  mendalilkannya pada butir 15.6.1 

dalam halaman 121 sampai dengan butir 15.6.6 dalam halaman 122 

dalam Putusan KPPU, sebagai berikut:  

Butir halaman 121:  

“Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan 

ketentuan PasaI 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 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”; 

Butir 15.6.2 halaman 121:  

“Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 15.2.3 -15.2.9 penyerahan bid 

ketiga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  

sendiri oleh Terlapor I dan Terlapor II dan disepakati oleh peserta tender 

sehingga tindakan penyerahan bid ketiga tersebut telah dilakukan secara  

melawan hukum”; 

Butir 15.6.3 halaman 121:  

Bahwa tindakan yang telah dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III 

dan Terlapor V telah menghambat secara melawan hukum peserta tender 

lain sebagai pemenang tender Divestasi VLCC”; 

Butir 15.6.4 halaman 121: 

"Bahwa dengan tidak diberinya kesempatan yang sama bagi Essar dan  , 

OSG untuk memasukkan bid ketiga telah menghilangkan kesempatan  

untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi;"  

Butir 15.6.5 halaman 122: 

“Bahwa dengan demikian  tindakan-tindakan tersebut telah menghambat 

persaingan usaha”; 

Butir 15.6.6 halaman 122:  

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi”; 

46. Bahwa inti dari dalil Termohon PK  tersebut adalah sebagaimana 

dimaksud dalam butir 15.6.2 halaman 121 Putusan KPPU, yang merujuk 

pada butir 15.2.3 (halaman 119 Putusan KPPU) sampai dengan butir 

15.2.9 (halaman 120 dalam Putusan KPPU), sebagai berikut:  
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Butir 15.2.3 halaman 119: 

“Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 

1.3..37-1.3.32, sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar 

adalah penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan 

skor tertinggi dimiliki oleh Terlapor III”; 

Butir 15.2.4 halaman 120:  

Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan untuk memutuskan Terlapor 

III sebagai pemenang mengingat selisih harga penawaran yang cukup 

signifikan sebesar US $ 5,500,000;" 

Butir 15.25 halaman 120: 

“Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V 

melaporkan melalui e-mail kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih 

melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada 

bagian Tentang Hukum angka 1.3.4”; 

Butir 15.2.6 halaman 120: 

“Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41-

1.3.42 Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga 

kepada Terlapor II dengan selisih US $500 ribu dari penawaran  Essar;” 

Butir 15.2.7 halaman 120: 

"Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum 

angka 1.327”; 

Butir 15.2.8 halaman 120:  

"Bahwa bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak 

dihadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid- 

bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (Iihat uraian 

pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.16 -1.3.17 dan 1.3.28); 

Butir 15.2.9 halaman 120: 

"Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun 

membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun Terlapor I 

mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;"  

47. Bahwa dalil-dalil pada butir 15.2.3 (halaman 119 Putusan KPPU) sampai 

dengan butir 15.2.9 (halaman 120 dalam Putusan KPPU) terbukti tidak 

benar sebagaimana telah Pemohon  PK/Pemohon IV sampaikan dalam 

pembahasan unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang”, dimana 

Termohon PK telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan; 
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48. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut butir-butir di atas 

unsur “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” tidak 

terbukti untuk Pemohon  PK/Pemohon IV dan Pemohon  PK/Pemohon IV  

dengan ini memohon kepada  Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang 

Terhormat agar dapat membatalkan dan/atau menyatakan batal Putusan 

KPPU berikut segala akibat hukumnya;  

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut 

Mahkamah Agung berpendapat: 

bahwa mengenai alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon  

Peninjauan Kembali tentang terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan 

yang nyata dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa untuk divestasi 2 (dua) unit VLCC oleh Pemohon  Peninjauan 

Kembali/Pemohon I/PT Pertamina tersebut, tidak terkait lagi dengan 

kewenangan Menteri Keuangan, karena berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 

PP No. 41 Tahun 2003, kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada 

Menteri BUMN; 

Untuk keperluan divestasi tersebut Menteri BUMN telah memberikan 

persetujuannya; 

Lagi pula karena Pertamina sudah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

maka, seluruh asetnya berubah menjadi aset PT. Pertamina (Persero), tidak 

lagi menjadi aset negara; 

2. Bahwa Penunjukan langsung Goldman Sachs Pte (Singapore) sebagai 

financial advisor dan arranger untuk pelaksanaan proses tender penjualan 

kedua VLCC tersebut, tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, karena pelaku usaha adalah menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 ayat 5); 

3. Bahwa ditunjuknya Frontline sebagai pemenang tender atas divestasi VLCC 

tersebut tidak melanggar Pasal 19 huruf d  Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999, karena sebagai penawar tertinggi yaitu sebesar  USD $184.000.000,-, 

kedua bidder Essar dan OSG ternyata gagal sekalipun kesempatan telah 

diberikan kepadanya; 

4. Bahwa penunjukan Frontline sebagai pemenang, tidak menimbulkan 

kerugian, bahkan menimbulkan keuntungan  sebesar USD $ 54.000.000; 

 Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2005 

tanggal 29 November 2005 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan 

mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan  berikut ini : 

 Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Mahkamah Agung 
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Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam 

mempertimbangkan perkara ini, maka Mahkamah Agung mengambil alih 

pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;     

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon  Peninjauan Kembali: PT. 

Pertamina (Persero) dan kawan-kawan serta membatalkan putusan Mahkamah 

Agung  No. 04 K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005 dan Mahkamah Agung 

akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang 

akan disebutkan di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat 

perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Rehngena 

Purba, SH.,MS. sebagai berikut : 

 Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat 

dibenarkan oleh karena judex juris (Mahkamah Agung) sudah tepat dan benar 

dan tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa walaupun sejak tanggal 17 September 2003 PT 

Pertamina sudah dialihkan statusnya menjadi Perseroan Terbatas/Persero, 

akan tetapi karena seluruh aset yang dimiliki adalah aset negara/kekayaan 

negara, maka untuk melepaskan/menghapuskan aset tersebut haruslah 

mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan RI sesuai dengan surat 

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan No. S-

5756/MK.02/2003 tanggal 11 November 2003 yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa pengusulan penghapusan aset Pertamina harus diajukan kepada 

Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka penjualan 2 unit tanker 

VLCC tanpa izin dari Menteri Keuangan adalah perbuatan yang melanggar 

hukum dan walaupun surat permohonan persetujuan pelepasan aset kepada 

Menteri Keuangan RI benar ada dikirimkan pada tanggal 2 Juli 2004 namun 

transaksi penjualan sudah berlangsung pada tanggal 11 Juni 2004 sehingga 

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon I sudah melanggar ketentuan atau 

prosedur yang berlaku. 

Menimbang, bahwa  selain  pertimbangan  tersebut  ternyata  telah terjadi  
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persekongkolan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dengan 

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon II dalam hal penunjukan langsung 

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon II Goldman Sachs pte (Singapura) 

sebagai financial advisor dan arranger untuk melaksanakan penjualan 2 (dua) 

unit tanker VLCC tanpa proses tender atau pelelangan, maka tindakan tersebut 

dapat dikwalifisir sebagai tindakan yang melawan hukum karena melanggar SK 

No. 077 BAB IV huruf A angka 3 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa ; 

Bahwa penunjukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon II sebagai 

financial advisor dan arranger dengan dasar mempunyai kredibilitas 

internasional, bukan alasan pembenar dan demikian juga alasan adanya 

penyitaan dari Karaha Bodas, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon II 

pernah dihukum New York Stock Exchange (NYSE) ; 

Mengenai penerimaan Frontline Ltd sebagai pemenang adalah 

mengandung/melanggar asas keterbukaan serta adanya perbuatan 

persekongkolan oleh karena : 

a. Adanya benturan kepentingan antara Pemohon Peninjauan 

Kembali/Pemohon II dengan Frontline Ltd, dimana Goldman Sachs 

Singapore mempunyai saham pad a Frontline Ltd ; 

b. Berdasarkan fakta/bukti dari Termohon Peninjauan Kembali, proses 

penjualan VLCC adanya persekongkolan yaitu putusan KPPU No. 

07/KPPU-L/2004, angka 2.6.3, Nomor 1 s/d 15 : KPPU sudah tepat dan 

benar dalam menilai adanya persekongkolan antara Pemohon Peninjauan 

Kembali/Pemohon I dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon II 

yang menunjuk Frontline Ltd sebagai pemenang tender VLCC, yaitu 

mekanisme penunjukan, adanya diskriminasi dalam proses financing 

advisor. 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada 

di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 

semua tingkat peradilan ;  

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ; 

 
                                      
 



 Hal. 317 dari 318 hal. Put. No.01PK/ Pdt.Sus/ 2007 

 M E N G A D I L I : 
 

Mengabulkan  permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon  

Peninjauan Kembali : 1. PT. Pertamina (Persero), 2. Goldman Sachs 
(Singapore) Pte., 3. PT. Perusahaan Pelayaran Equinox tersebut ; 

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2005 tanggal 

29 November 2005; 

   MENGADILI  KEMBALI : 
 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari para Pemohon  I, 

Pemohon  II, Pemohon  III dan Pemohon  IV; 

2. Menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik 

Indonesia Nomor 07/KPPU-L/2004 tanggal 3 Maret 2005 batal dengan 

segala akibat hukumnya; 

3. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan mematuhi putusan ini; 

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar 

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan 

peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam  rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung  sebagai  Ketua Majelis, 

Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota  

tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan   

tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. 

 

 

Hakim-Hakim Anggota                   Ketua 
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Biaya – biaya :        Panitera Pengganti 

1. M e t e r a i ………………Rp.        6.000,-               
2. R e d a k s i ……………   Rp.        1.000,-   
3. Administrasi  
    peninjauan kembali ......... Rp.  2.493.000,-  

                        Jumlah                   Rp. 2.500.000,- 
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