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TENTANG PUBLIKASI INI

Pada bulan April 2017, Asian Development Bank (ADB) mengesahkan kerangka 
pengadaan yang baru, yaitu Kebijakan Pengadaan ADB: Barang, Pekerjaan, 
Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya 
dari waktu ke waktu); serta Peraturan Pengadaan untuk Peminjam ADB: 
Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan 
perubahannya dari waktu ke waktu). Kedua dokumen tersebut menggantikan 
panduan sebelumnya, yaitu Pedoman tentang Penggunaan Konsultan (2013, 
sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu) dan Pedoman Pengadaan 
(2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu). Kebijakan serta 
peraturan pengadaan memberikan pengaturan atas kegiatan-kegiatan pengadaan 

Daftar Buku Panduan untuk Kebijakan dan Peraturan 
Pengadaan ADB tahun 2017

1. Nilai Manfaat Uang (Value for Money)
2. Kerangka Kerja Risiko Pengadaan 

(Procurement Risk Framework)
3. Perencanaan Pengadaan Strategis 

(Strategic Procurement Planning)
4. Tinjauan Pengadaan (Procurement 

Review)
5. Pengaturan Pengadaan Alternatif 

(Alternative Procurement Arrangements)
6. Tender Kompetitif Terbuka (Open 

Competitive Bidding)
7. Penyesuaian Harga (Price Adjustment)
8. Penawaran yang Terlalu Rendah 

(Abnormally Low Bids)
9. Preferensi Domestik (Domestic 

Preference)
10. Prakualifikasi (Prequalification)
11. Subkontrak (Subcontracting)
12. Layanan Konsultasi yang Dikelola oleh 

Peminjam ADB (Consulting Services 
Administered by ADB Borrowers)

13. Layanan Nonkonsultasi yang Dikelola 
oleh Peminjam ADB (Nonconsulting 
Services Administered by ADB Borrowers) 

14. Teknologi Tingkat Tinggi (High-Level 
Technology)

15. Kualitas (Quality)
16. Pengaduan Terkait Tender (Bidding-

Related Complaints)
17. Ketidakpatuhan dalam Pengadaan 

(Noncompliance in Procurement)
18. Masa Sanggah (Standstill Period)
19. Badan Usaha Milik Negara (State-

Owned Enterprises)
20. Pengadaan Secara Elektronik 

(E-Procurement)
21. Kesepakatan Kerangka Kerja untuk 

Layanan Konsultasi (Framework 
Agreements for Consulting Services)

22. Kerja Sama Pemerintah–Badan Usaha 
(Public–Private Partnerships)

23. Manajemen Kontrak (Contract 
Management)

24. Keadaan yang Rapuh, Terdampak 
Konflik, dan Keadaan Darurat (Fragile, 
Conflict-Affected, and Emergency 
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yang dilakukan oleh lembaga penanggung jawab dan lembaga pelaksana proyek 
untuk proyek-proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman 
atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. ADB menyusun kebijakan 
pengadaan tahun 2017 agar diperoleh manfaat dan fleksibilitas yang signifikan 
dalam keseluruhan siklus pengadaan proyek, serta untuk meningkatkan hasil 
penyelenggaraan proyek melalui fokus yang diperbarui terhadap konsep kualitas, 
nilai manfaat uang (value for money - VFM) dan kesesuaian dengan kebutuhan 
(fitness for purpose).

Buku panduan ini merupakan bagian dari serangkaian buku panduan yang 
diterbitkan ADB di tahun 2018 untuk melengkapi kebijakan dan peraturan 
pengadaan yang telah diterbitkan di tahun 2017. Masing-masing buku panduan 
membahas isu per topik untuk peminjam (termasuk penerima hibah), peserta 
tender, dan masyarakat madani berdasarkan kerangka kerja baru (lihat daftar 
di bawah ini). Berbagai buku panduan ini akan banyak memuat referensi silang 
dengan buku panduan lainnya dan hendaknya dibaca sebagai satu keterkaitan. 
Semua referensi ke “buku panduan” merujuk pada buku dalam rangkaian panduan 
ini. Buku-buku panduan ini dapat diperbarui, diganti, atau ditarik dari waktu ke 
waktu.

Reformasi pengadaan di ADB dimaksudkan untuk memastikan tercapainya 
VFM dengan jalan meningkatkan fleksibilitas, kualitas, dan efisiensi di sepanjang 
siklus pengadaan (lihat ilustrasi di bawah ini serta Buku Panduan Mengenai Nilai 
Manfaat Uang). VFM merupakan bagian dari struktur pengadaan holistik dengan 
tiga pilar pendukung: efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas. Dua prinsip utama, 
yaitu transparansi dan keadilan, menjadi ikatan yang menjalin keseluruhan unsur 
struktur tersebut.
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Transparansi

Nilai Manfaat Uang
Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan ekonomis, yang 
mengharuskan adanya evaluasi atas biaya dan manfaat yang relevan, 
sekaligus juga penilaian risiko, atribut non-harga, dan/atau biaya total 

kepemilikan yang sesuai

Efisiensi Kualitas Fleksibilitas

• Biaya transaksi turun
• Keterampilan 

meningkat
• Penggunaan teknologi 

tingkat tinggi 
meningkat

• Perencanaan 
pengadaan yang lebih 
baik

• Bantuan dan 
dukungan bagi sistem 
pengadaan secara 
elektronik

• Dukungan manajemen 
kontrak

• Penyelesaian 
pengaduan dengan 
cepat

• Proses pengadaan yang 
lebih baik di negara 
berkembang anggota 
ADB 

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Tata kelola
• Kontrak dengan kriteria 

kinerja yang jelas
• Jumlah pengaduan yang 

sedikit
• Proses ADB yang lebih 

baik

• Tender kompetitif 
terbuka

• Desentralisasi
• Akreditasi untuk 

pengaturan pengadaan 
alternatif

• Keputusan berbasis 
prinsip

• Perencanaan pengadaan 
yang lebih baik

• Pelimpahan 
kewenangan

• Penawaran dengan 
pembobotan untuk 
berbagai kriteria 
proposal

Keadilan

Waktu
Waktu merupakan unsur penting dalam VFM. Ketika suatu proyek selesai tepat waktu 
atau ketika suatu proses dapat diselesaikan dengan cepat, tercipta nilai yang lebih 
besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Misalnya, proyek pembangunan jalan yang 
rampung lebih awal memberikan manfaat ekonomi, keamanan, atau nilai lainnya bagi 
masyarakat pengguna. Rampungnya jalan tersebut meningkatkan imbal hasil investasi 
bagi lembaga penanggung jawab serta mempercepat siklus proyek dan pembayaran 
kepada peserta pemenang tender. Demikian pula proyek yang selesai terlambat akan 
kehilangan nilai yang signifikan.

Pertimbangan tentang VFM dalam konteks pengadaan perlu memperhatikan hal-
hal yang (i) mempersingkat jangka waktu siklus pengadaan, atau (ii) mempercepat 
penyelesaian proyek pembangunan.
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Tujuan
Buku panduan ini dimaksudkan untuk membantu pembacanya dengan jalan 
menjelaskan dan menguraikan kebijakan dan peraturan pengadaan ADB tahun 2017 
bagi peminjam (termasuk penerima hibah).

Dokumen ini mengidentifikasi informasi tambahan untuk pertimbangan pembaca 
dalam menerapkan kebijakan dan peraturan pengadaan ADB bagi keadaan masing-
masing pembaca.

Dokumen yang Terus Berkembang
Buku panduan ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terus berkembang dan akan 
direvisi sebagaimana diperlukan.

Pastikan mengecek situs web ADB Business Center untuk memperoleh versi terakhir 
dan informasi terbaru, https://www.adb.org/business/main.

Pembaca
Di berbagai situasi dan kondisi, pembaca diharapkan menggunakan buku panduan ini 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembaca. Demi konsistensi dalam rangkaian 
buku panduan ini, digunakan asumsi berikut ini tentang pembacanya:

Pembaca dokumen ini merupakan kalangan profesional yang terlibat dalam kegiatan-
kegiatan yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dari dana yang dikelola ADB.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan yang sering diajukan, klarifikasi, contoh, informasi tambahan, pranala (link) 
ke pelatihan, serta sumber daya lain yang berguna akan tersedia di situs web ADB.

Pastikan Anda mengecek situs web ADB Business Center untuk mendapat informasi 
lebih lanjut, https://www.adb.org/business/main.
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Urusan Hukum dan Prioritas Tata Urutan
Buku panduan ini menjelaskan dan menguraikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan 
Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan Nonkonsultasi dan 
Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu) yang berlaku bagi 
lembaga penanggung jawab (dan pelaksana) di bawah proyek sektor publik (termasuk 
proyek daerah) yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman investasi ADB 
(tidak termasuk pinjaman ADB yang berbasis hasil atau berbasis kebijakan), hibah yang 
didanai ADB (tidak termasuk bantuan teknis dan konsultasi staf yang dikelola ADB), 
atau dana yang dikelola ADB.

Apabila terjadi perbedaan antara buku panduan ini dengan peraturan pengadaan, 
yang dianggap berlaku adalah peraturan pengadaan. Perjanjian pembiayaan mengatur 
hubungan hukum antara peminjam dan ADB. Hak dan kewajiban antara peminjam 
dengan penyedia barang, pekerjaan, atau layanan diatur dalam dokumen pengadaan 
spesifik yang dikeluarkan oleh pihak peminjam dan kontrak yang ditandatangani antara 
peminjam dengan penyedia, dan bukan berdasarkan buku panduan ini.
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DAFTAR SINGKATAN

ADB — Asian Development Bank

ALB —  abnormally low bid (penawaran yang terlalu 
rendah)

VFM — value for money (nilai manfaat uang)
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Melalui buku panduan ini, ADB untuk pertama kalinya mengatur permasalahan 
penawaran yang terlalu rendah (abnormally low bid - ALB). Dengan demikian, 
bergantung pada hasil prosedur penentuan ALB yang tepat, dimungkinkan 
untuk menolak penawaran, mewajibkan dinaikkannya nilai jaminan pelaksanaan 
sebagai syarat pemberian kontrak (nilai jaminan pelaksanaan umumnya tidak akan 
melebihi 20% dari nilai kontrak), atau menerima penawaran apa adanya.

Menangani ALB dapat

Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pelaksanaan
• Memperbaiki pelaksanaan kontrak dengan mengidentifikasi potensi masalah 

biaya sejak awal.
• Mengurangi keterlambatan selama pelaksanaan kontrak.
• Menghindari peluang kegagalan proyek.

Memastikan Kualitas
• Membantu mengidentifikasi peserta tender yang tidak layak atau tidak dapat 

diandalkan, serta memastikan bahwa peserta tender yang terpilih adalah 
yang andal dan kompeten.

Mengurangi Risiko
• Menurunkan risiko (“de-risk”) proyek yang timbul ketika peserta tender tidak 

memperhitungkan secara memadai implikasi keuangan dari
 › peraturan ketenagakerjaan;
 › persyaratan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan;
 › kewajiban lingkungan; dan/atau
 › persyaratan teknis.

Meningkatkan Nilai Manfaat Uang
• Mengidentifikasi perkiraan biaya proyek oleh peminjam yang tidak realistis 

atau tidak akurat.





I. Pendahuluan

1.1 Buku panduan ini ditujukan untuk membantu pengguna mengidentifi kasi 
dan mengatasi penawaran yang terlalu rendah (ALB) selama tahap evaluasi 
penawaran dalam siklus pengadaan berbagai pekerjaan, barang, atau layanan 
pada proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah 
Asian Development Bank (ADB), atau dari dana yang dikelola ADB. Gambar 1 
memperlihatkan di mana posisi ALB dalam siklus pengadaan ADB. Buku panduan 
ini juga menyoroti pendekatan untuk mengevaluasi penawaran yang tidak 
seimbang (unbalanced bid) atau penawaran yang berat ke depan (front-loaded bid) 
yang mungkin atau mungkin bukan merupakan bagian dari ALB. Suatu ALB sendiri 
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Sumber: Asian Development Bank.

Gambar 1: Penawaran yang Terlalu Rendah dalam Siklus Pengadaan ADB

Penawaran yang 
Terlalu Rendah



Penawaran Yang Terlalu Rendah2

belum tentu bersifat negatif, tetapi memerlukan investigasi tambahan karena 
dapat menjadi tanda risiko seperti

(i) kurangnya kompetensi teknis atau komersial,
(ii) niat untuk tidak mengikuti standar atau spesifikasi desain, dan/atau
(iii) niat untuk tidak mematuhi hukum lingkungan atau ketenagakerjaan.

1.2 Seperti dijelaskan dalam 
Peraturan Pengadaan untuk Peminjam 
ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan 
Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, 
sesuai dengan perubahannya dari 
waktu ke waktu), ALB adalah ketika 
“harga penawaran tampaknya begitu 
rendah sehingga menimbulkan 
kekhawatiran peminjam mengenai 
kemampuan peserta tender untuk 
melaksanakan kontrak dengan 
berhasil.”1 ALB akan menjadi masalah 
jika peserta tender yang responsif dan 
terevaluasi paling rendah, tampaknya 
menawarkan harga yang terlalu rendah, 
tak hanya jika dibandingkan dengan 
perkiraan peminjam (atau penerima hibah), tetapi juga terhadap kondisi pasar saat 
ini (Kotak 1). Jika perencanaan dan perancangan pengadaan dilaksanakan secara 
efektif, risiko terjadinya keadaan seperti itu seharusnya akan jauh berkurang.

1.3 Proses perencanaan yang baik mencakup penilaian risiko pengadaan 
proyek yang mempertimbangkan konteks operasional, pasar, dan potensi risiko. 
Penilaian risiko ini akan dijadikan pertimbangan dalam desain rencana pengadaan. 
Persiapan proyek yang baik juga akan memastikan dokumen tendernya berkualitas 
baik dan menetapkan dengan jelas (i) persyaratan yang diharapkan, (ii) kualifikasi 
peserta tender, dan (iii) jangka waktu yang memadai untuk persiapan dan 
penyerahan penawaran, termasuk klarifikasi jika diperlukan. Perkiraan biaya yang 
disiapkan juga mempertimbangkan hasil yang diinginkan, termasuk elemen kualitas.

1.4 Meskipun demikian, ada 
keadaan ketika peserta tender memberi 
penawaran harga yang begitu rendah 
sehingga menimbulkan keraguan akan 
kemampuannya melaksanakan kontrak. 
Hal ini belum tentu berarti bahwa 
peserta tender tidak mampu atau tidak 
akan melaksanakan kontrak sesuai 
harapan; karena itu, segala prosedur 

1 ADB. 2017. Procurement Regulations for ADB Borrowers: Goods, Works, Nonconsulting and 
Consulting Services. Lampiran 3, paragraf 76. Manila.

Kotak 1
Penawaran yang Terlalu Rendah 
untuk Layanan Konsultasi
ALB juga terjadi dalam layanan yang 
ditawarkan oleh perusahaan konsultan. 
Sebagai contoh, bisa jadi ada perusahaan 
yang membuat proposal keuangan 
berdasarkan tarif orang-bulan yang nilainya 
jauh di bawah harga pasar tenaga kerja dan, 
setelah memperoleh kontrak, merekrut 
tenaga ahli lepas dengan tarif rendah untuk 
menggantikan ahli yang resumenya dipakai 
dalam proposal teknis.

Sumber: Asian Development Bank.

Kotak 2
Pengecualian Otomatis Tidak 
Diperbolehkan
Jangan melakukan pengecualian otomatis 
karena harga yang diberikan melampaui 
atau lebih rendah dari penilaian harga 
penawaran yang sudah ditentukan 
sebelumnya.

Sumber: Asian Development Bank.
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yang otomatis mendiskualifikasi penawaran di atas atau di bawah nilai penawaran 
tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, tidak dapat diterima (catatan kaki 1) 
(Kotak 2).

1.5 Tidak ada alasan mengapa proses pengadaan tidak membolehkan 
peminjam diuntungkan oleh keadaan seperti ini. Jika peminjam mengalami dilema 
karena memperoleh penawaran yang terlalu rendah sehingga menimbulkan 
kecurigaan terhadap kemampuan peserta tender dalam melaksanakan kontrak, 
peminjam seharusnya bebas untuk mempertanyakan alasan di balik harga rendah 
yang diberikan. Peminjam selanjutnya dapat meminta penjelasan tertulis dari 
peserta calon pemenang tender yang menawarkan harga sangat rendah, demi 
menghindari potensi masalah pelaksanaan kontrak.

1.6 Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat direkomendasikan untuk 
diklarifikasikan pada tahap evaluasi karena masalah akibat ALB kemungkinan baru 
akan muncul pada tahap manajemen kontrak, ketika kontraktor atau pemasok 
meminta berbagai variasi guna mengompensasikan harga yang terlalu rendah, atau 
ketika timbul masalah kualitas atau keterlambatan pelaksanaan. Karena itu, lebih 
baik menghindari kemungkinan tersebut sejak tahap ini, daripada menanganinya 
selama pelaksanaan.

1.7 Jika alasan yang diberikan valid dan dapat membenarkan harga 
rendah tersebut tanpa membahayakan pelaksanaan kontrak, peminjam berhak 
melanjutkan dengan peserta tender tersebut (Kotak 3). Jika sebaliknya, alasan 
yang diberikan tidak valid dan tidak dapat membenarkan harga rendah tersebut 
tanpa membahayakan pelaksanaan kontrak, peminjam dapat menolak penawaran 
atau dapat menerima penawaran, tetapi meminta jaminan pelaksanaan lebih besar 
guna melindungi pemenuhan kontrak.

Kotak 3
Mungkin Ada Alasan Masuk Akal untuk Harga Penawaran yang Rendah
• Keekonomian proses manufaktur, layanan yang diberikan, atau metode 

konstruksinya (peserta tender menemukan cara menyediakan barang, pekerjaan, 
atau layanan dengan cara yang lebih hemat biaya daripada para kompetitornya).

• Solusi teknis yang dipilih atau keadaan sangat menguntungkan yang tersedia bagi 
peserta tender tersebut dalam memasok produk atau layanan atau dalam eksekusi 
pekerjaan. 

• Sifat unik pekerjaan, pasokan, atau layanan yang diajukan peserta tender.
• Perubahan pada harga masukan yang mendasari, misalnya harga komoditas.
• Skala keekonomian, manajemen rantai pasokan yang efektif, atau sengaja merugi 

untuk membangun kehadiran pasar.
• Peserta tender mungkin ingin mengutip harga sesuai biayanya saja (tanpa margin 

keuntungan) guna membangun usahanya di suatu negara atau sektor demi 
memperoleh pengalaman agar dapat bersaing dalam tender di masa mendatang.

Sumber: Asian Development Bank.
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1.8 Pedoman dan metodologi dalam buku panduan ini tunduk pada 
kesesuaian dengan peraturan pengadaan nasional yang berlaku di negara 
berkembang anggota ADB. Jika peraturan pengadaan nasional yang berlaku 
mendukung metodologi yang dijelaskan dalam buku panduan ini, berarti 
metodologi ini dapat dipandang sebagai alat untuk menangani ALB, tetapi 
pada akhirnya peminjamlah yang akan menentukan apakah metodologi ini akan 
digunakan atau tidak setelah mempertimbangkan semua keadaan yang relevan.



II. Menangani Penawaran yang 
Terlalu Rendah

Gambar 2: Tiga Langkah Menangani Penawaran yang Terlalu Rendah

Sumber: Asian Development Bank.

2.1 Gambar 2 menjelaskan tiga langkah umum dalam menangani ALB. 
Diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam menjalankan setiap langkah ini. 
Contoh hal-hal yang perlu dipertimbangkan akan dijelaskan di bawah setiap 
langkah.

Identifikasi
Klarifikasi dan 

Analisis Keputusan

A. Identifikasi
2.2 Mengidentifikasi ALB tidak selalu mudah dan tidak ada rumus yang 
sudah ditentukan sebelumnya serta diterima secara luas untuk identifikasi. Untuk 
menentukan apakah harga penawaran terlalu rendah, ada beberapa pendekatan 
yang dapat dipertimbangkan dan, jika mungkin, mengombinasikan pendekatan 
tersebut guna meminimalkan subjektivitas:

(i) Membandingkan harga penawaran dengan perkiraan biaya dari ahli 
teknik.

(ii) Membandingkan harga penawaran dengan harga dari para peserta 
tender lainnya yang menyerahkan penawaran yang responsif secara 
substansial.

(iii) Membandingkan harga penawaran dengan harga yang dibayarkan 
dalam kontrak-kontrak serupa belum lama ini, baik yang didanai 
pemerintah atau mitra pembangunan.
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2.3 Namun, setiap pendekatan 
ini perlu dijalankan secara hati-hati dan 
bukan sekadar untuk membenarkan 
kesimpulan yang sudah diambil terlebih 
dahulu. Setiap kasus potensial harus 
ditinjau berdasarkan kepatutannya 
sendiri dan keadaannya (Kotak 4).

1. Membandingkan Harga 
Penawaran dengan 
Perkiraan Biaya dari Ahli 
Teknik

2.4 Jika perkiraan biaya dari 
ahli teknik digunakan sebagai dasar 
untuk mengidentifikasi ALB, asumsi 
yang digunakan untuk perkiraan 
tersebut perlu divalidasi dan diperiksa 
keakuratannya, serta diperbarui 
dengan harga pasar saat ini, sesuai 
kebutuhan, sebagai bagian dari proses. 
Pembaruan harus dilakukan, sejauh 
memungkinkan, sebelum dimulainya 
proses evaluasi penawaran (Kotak 5).

2.5 Sering terjadi kasus-kasus 
ketika perkiraan biaya proyek terlalu 
tinggi karena asumsi yang keliru mengenai solusi teknis, metodologi proyek, atau 
kesalahpahaman mengenai masukan, pasar bahan baku, atau tingkat harga. Berikut 
ini adalah beberapa contoh keadaan sehubungan perkiraan biaya proyek yang dapat 
menjustifikasi mengapa harga penawaran belum tentu bisa dianggap terlalu rendah:

(i) Ahli teknik melakukan perhitungan pada tahap proyek yang sangat 
awal ketika komponen proyek masih sulit diidentifikasi atau dinilai.

(ii) Perkiraan tersebut didasarkan pada informasi yang sudah usang 
(seperti studi kelayakan), sehingga tidak lagi akurat atau relevan pada 
tahap evaluasi penawaran.

(iii) Biaya didasarkan pada metodologi pekerjaan atau metode konstruksi 
tertentu yang diusulkan oleh perancang awal, yang belum tentu 
digunakan oleh peserta tender dalam penawarannya (terutama 
relevan dalam kontrak rancang dan bangun).

(iv) Perhitungan didasarkan pada asumsi dari perancang, yang mungkin 
saja tidak valid lagi (misalnya biaya material saat ini yang dapat 
berubah karena penyesuaian harga; undang-undang saat ini yang 
mungkin saja berubah, dll.).

(v) Peminjam menggunakan tingkat kontingensi yang tinggi untuk tujuan 
perkiraan biaya dan/atau penganggaran.

(vi) Perkiraannya tidak akurat.

Kotak 5
Menilai Perkiraan Biaya dari Ahli 
Teknik
Sebelum memulai evaluasi, peminjam perlu 
meminta komite evaluasi penawaran (dan 
semua ahli eksternal yang ditunjuk untuk 
membantu, jika ada) agar melaksanakan, 
sejauh memungkinkan, uji tuntas guna 
memastikan bahwa perkiraan biaya dari 
ahli teknik dapat diandalkan untuk tujuan 
evaluasi penawaran.

Sumber: Asian Development Bank.

Kotak 4
Penawaran yang Terlalu Rendah 
dalam Tender dengan Beberapa 
Lot
Jika prosedur tender adalah untuk 
beberapa lot, dan jika ALB hanya berkaitan 
dengan lot tertentu, pemberian kontrak 
untuk lot tanpa ALB tidak boleh ditunda.

Sumber: Asian Development Bank.
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2.6 Dalam keadaan yang lain lagi, meskipun perkiraan biaya dari peminjam 
sudah relevan, strategi peserta tender mungkin dapat menjelaskan mengapa harga 
penawarannya di bawah perkiraan harga ahli teknik:

(i) Peserta tender yang memiliki proyek berjalan lainnya di wilayah 
yang sama, mungkin akan diuntungkan keadaan tersebut sehingga 
dapat mengutip biaya mobilisasi lebih rendah untuk personel dan 
peralatannya, atau mengutip biaya pengadaan lebih rendah untuk 
material yang diperlukan dalam proyek yang sedang ditenderkan 
(misalnya karena material pinjaman).

(ii) Peserta tender mungkin saja mengutip “sesuai biaya (tanpa 
mengambil untung)” dalam beberapa keadaan: mungkin karena 
peserta tender berniat memasuki pasar yang baru atau, karena 
menghadapi kemerosotan perekonomian, sehingga peserta tender 
mungkin memutuskan untuk mengambil kontrak pekerjaan tanpa 
untung (atau bahkan merugi, walaupun perlu dicatat bahwa praktik 
jual rugi mungkin terlarang di yurisdiksi tertentu), agar biaya tetap 
masih bisa ditutup. Kontraktor mungkin saja memutuskan secara 
masuk akal bahwa akan lebih baik jika biaya tetap bisa ditutup, 
bahkan tanpa memperoleh keuntungan, demi menjaga usahanya 
tetap berjalan daripada kehilangan usahanya sama sekali.

(iii) Peserta tender mungkin saja mendasarkan penawarannya pada 
metodologi kerja yang lebih efisien atau inovatif dibandingkan 
dengan peserta tender lainnya (termasuk penggunaan teknologi atau 
jenis material yang berbeda, atau pendekatan lain terhadap jadwal 
kerja).

2. Membandingkan Harga Penawaran dengan Penawaran Lain yang 
Responsif secara Substansial

2.7 Jika pendekatan yang dipilih 
adalah membandingkan penawaran 
dengan peserta tender lainnya yang 
menyerahkan penawaran yang 
responsif secara substansial, dapat 
diupayakan untuk memperoleh ciri-ciri 
ALB melalui penerapan perhitungan 
matematika terhadap berbagai harga 
penawaran tersebut. Namun, upaya ini 
perlu dilakukan dengan sangat hati-
hati karena bias statistik inheren yang 
melekat pada pendekatan semacam 
ini, dan juga perasaan objektif yang sesungguhnya salah dari penggunaan metode 
tersebut. Karena itu, pendekatan matematika hanya direkomendasikan untuk 
digunakan secara gabungan dengan metode yang lain sebagai alat konfirmasi 
(tidak semata-mata menggunakan matematika) dalam memastikan ciri-ciri harga 
penawaran yang terlalu rendah (Kotak 6).

Kotak 6
Menggunakan Perhitungan 
Bersama dengan Metode Lain
Penggunaan rumus matematika belaka 
dapat menimbulkan perasaan objektif yang 
sesungguhnya salah. Rumus matematika 
seharusnya hanya dipandang sebagai 
indikator yang memerlukan verifikasi lebih 
lanjut.

Sumber: Asian Development Bank.



Penawaran Yang Terlalu Rendah8

3. Membandingkan Harga Penawaran dengan Harga yang Dibayarkan 
dalam Kontrak Serupa Belum Lama Ini

2.8 Meskipun pendekatan ini kemungkinan adalah pengujian yang paling 
meyakinkan guna menentukan apakah harga suatu penawaran terlalu rendah, akan 
sangat sulit menemukan satu atau beberapa proyek yang dapat dijadikan tolok ukur, 
karena kerumitan dalam menentukan “kemiripan” proyek yang bisa dibandingkan.

2.9 Terkadang, peminjam mungkin memerlukan bantuan ahli eksternal guna 
menentukan apakah peserta tender mampu melaksanakan kontrak sesuai harga 
yang ditawarkannya, terutama untuk proyek teknologi tingkat tinggi.

2.10 Identifikasi ALB hanya dilakukan untuk penawaran yang responsif secara 
substansial. Kondisi yang tidak responsif kemungkinan besar akan menimbulkan 
harga yang terlalu rendah, tetapi bagaimanapun juga penawaran yang tidak 
responsif akan ditolak untuk dipertimbangkan.

4. Pertanyaan Mengenai Penawaran yang Tidak Seimbang atau Berat 
ke Depan

2.11 Keberadaan ALB perlu dibedakan dari penawaran yang “tidak seimbang 
(unbalanced)” atau “berat ke depan (front-loaded)”. Penawaran yang berat ke 
depan adalah menyerahkan penawaran dengan harga atau tarif per unit yang 
sengaja dibuat tinggi untuk tahap awal proyek konstruksi, lalu diimbangi dengan 
harga atau tarif unit yang sengaja dibuat rendah untuk tahap akhir proyek, guna 
meningkatkan arus kas kontraktornya.

2.12 Keadaan penawaran yang tidak seimbang dapat timbul dalam kontrak 
harga satuan (admeasurement contract) jika ada peserta tender yang mendeteksi 
kemungkinan suatu item diperkirakan terlalu rendah dalam Daftar Kuantitas 
dan Harga (Bill of Quantities) dan menawarkan harga tinggi untuk item tersebut. 
Peserta tender akan mengimbangi harga unit yang tinggi tersebut dengan harga 
rendah untuk item lain, dengan harapan bahwa kuantitas aktual item berharga 
tinggi ini akan dihitung kembali (remeasured) saat akan dibayar. Akibatnya, ketika 
penawaran harga unitnya ditinjau, mungkin ada beberapa yang tampak terlalu 
rendah jika peserta tender bermaksud menggunakannya sebagai pengimbang atas 
harga unit lain (yang lebih tinggi).

2.13 Penawaran yang tidak seimbang juga dapat menjadi kedok bagi hal-hal 
yang mungkin merupakan bagian dari persekongkolan tender, misalnya saja,

(i) mengutip harga tinggi untuk item yang sudah diketahui atau 
diharapkan peserta tender akan mengalami pekerjaan tambah 
kurang (change order) sehingga meningkatkan kuantitas barang atau 
pekerjaan yang dibutuhkan, dan pada akhirnya juga meningkatkan 
harga aktual yang diperoleh, dan/atau

(ii) mengutip harga yang sangat rendah untuk item yang sudah diketahui 
peserta tender tidak akan diminta setelah pemberian kontrak.
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2.14 Meskipun belum tentu termasuk penawaran dengan harga yang terlalu 
rendah, penawaran yang tidak seimbang atau berat ke depan mungkin akan 
terungkap selama proses identifikasi ALB dan perlu ditinjau dengan cara yang 
sama. Perbedaannya adalah, jika sampai ditemukan, hasil akhirnya mungkin akan 
berbeda. Penawarannya tidak akan ditolak, tetapi peserta tender akan diminta 
untuk menaikkan jaminan pelaksanaan demi melindungi kepentingan peminjam 
dan ADB. Dalam hal ini, jika peserta tender tidak bersedia memenuhinya, 
penawarannya akan ditolak dan meskipun jaminan penawarannya tidak disita, 
kontrak akan diberikan kepada peserta tender terendah berikutnya yang responsif.

B. Klarifikasi dan Analisis
2.15 Setelah teridentifikasi sebagai kemungkinan, peminjam akan perlu 
menyelidiki lebih lanjut keberadaan ALB guna menentukan apakah harganya 
dapat dibenarkan atau, sebaliknya, didasarkan pada kekeliruan atau kesalahan 
perhitungan, atau lebih buruk lagi, upaya mengecilkan nilai kontrak dengan cara 
yang menyiratkan kemungkinan penurunan kualitas keseluruhan hasil akhirnya.

2.16 Jika dicurigai bahwa ALB timbul karena kekeliruan, peminjam pertama-
tama perlu mempertimbangkan keadaan berikut dalam menentukan lingkup dan 
jenis kekeliruan:

(i) jika beberapa item dihargai jauh lebih rendah daripada perkiraan 
biaya oleh peminjam, hal ini mungkin diakibatkan oleh kesalahan 
aritmetika atau kekeliruan memahami persyaratan; dan/atau

(ii) jika ada item atau jenis item tertentu yang konsisten dihargai lebih 
rendah, gali lebih lanjut mengapa hal ini terjadi.

2.17 Jika keberadaan ALB tidak 
dapat dijelaskan dengan baik oleh 
kesalahan-kesalahan tersebut, 
penilaian akan harga yang tampak 
terlalu rendah akan memerlukan 
analisis terperinci terhadap harga 
penawaran, dengan mengacu pada 
lingkup, metodologi yang diusulkan, 
jadwal, dan alokasi risiko dan tanggung 
jawab. Untuk tujuan ini, peminjam akan 
perlu meminta penjelasan tertulis dari 
peserta tender mengenai harga atau 
biaya yang ditawarkan. Sejauh memungkinkan, penjelasan yang diberikan oleh 
peserta tender harus dikuatkan oleh informasi yang sudah disampaikan dalam 
penawarannya (Kotak 7).

2.18 Berdasarkan unsur harga yang tampak terlalu rendah, peminjam mungkin 
meminta klarifikasi dari peserta tender mengenai sejumlah hal, termasuk

Kotak 7
Perubahan Material Tidak 
Diperbolehkan Selama Klarifikasi
Peserta tender tidak akan diperbolehkan 
mengubah substansi penawarannya, 
teknis maupun keuangan, atau melakukan 
perubahan material apa pun saat 
memberi klarifikasi selama masa berlaku 
penawarannya.

Sumber: Asian Development Bank.
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(i) informasi mengenai keekonomian proses manufaktur, layanan yang 
diberikan, atau metode konstruksi yang akan digunakan;

(ii) sumber dan tarif atau harga atas layanan, material, dan pasokan yang 
dimaksudkan untuk pelaksanaan pekerjaan atau layanan;

(iii) solusi teknis yang dipilih atau keadaan sangat menguntungkan yang 
tersedia bagi peserta tender tersebut dalam memasok produk atau 
layanan atau dalam eksekusi pekerjaan; dan

(iv) kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku (terutama 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sosial dan 
lingkungan).

2.19 Klarifikasi yang diminta dari peserta tender untuk menjustifikasi harga 
mungkin mencakup

(i) tarif atau biaya tenaga kerja;
(ii) sumber dan kuantitas material;
(iii) rekam jejak menyelesaikan item serupa pada harga yang sama;
(iv) instalasi dan peralatan konstruksi;
(v) jarak transportasi;
(vi) sumber dan cara memperoleh peralatan konstruksi yang diusulkan 

(misalnya mempekerjakan, menyewa, perjanjian pembelian, dll.); dan
(vii) atau hal-hal lain yang ingin dimintakan klarifikasinya oleh peminjam.

2.20 Jika langkah tersebut diambil, klarifikasi yang diminta harus berfokus 
pada tarif biaya yang dianggap terlalu rendah dan perlu dijelaskan alasan atau 
tolok ukur yang digunakan untuk analisis tersebut (Kotak 8). Peminjam juga perlu 
menjelaskan dalam bentuk apa informasi tersebut akan diberikan, dan ini mungkin 
mencakup format spesifik yang memungkinkan peserta tender menanggapi 
secara akurat klarifikasi yang diminta (contoh “Lembar Isian untuk Perbandingan 
Perincian Biaya” ada di Lampiran).

Kotak 8
Pernyataan yang Tidak Benar adalah Kecurangan
Segala pernyataan yang tidak benar (misrepresentation) oleh peserta tender dalam informasi 
yang diberikan adalah praktik kecurangan yang dapat diberi sanksi berdasarkan Kebijakan 
Antikorupsi ADB (1998, sesuai dengan perubahannya hingga saat ini)a dan Prinsip-Prinsip dan 
Pedoman Integritas ADB (2015, sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu).b

a. ADB. 2010. Anticorruption and Integrity. Manila.  
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-
policy-strategy.pdf.
b. ADB. 2015. Integrity Principles and Guidelines (2015). Manila.  
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-
guidelines.pdf.

Sumber: Asian Development Bank.
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2.21 Informasi yang umumnya diminta dalam analisis harga dapat mencakup 
komponen biaya dasar untuk masukan sumber daya, overhead, kontingensi, dan 
margin keuntungan, baik dari kontraktor maupun subkontraktor.

1. Klarifikasi Mengenai Masukan dan Harga Sumber Daya

2.22 Jika perkiraan peserta tender mengenai masukan sumber daya tampak 
tidak realistis atau jauh di bawah perkiraan biaya dari peminjam, peserta tender 
harus menyerahkan justifikasi yang sesuai atau penjelasan yang menguatkan demi 
mendukung harga masukan sumber daya tersebut.

2. Klarifikasi Mengenai Overhead, Kontingensi, dan Margin 
Keuntungan Peserta Tender

2.23 Mengingat dasar yang digunakan dalam menghitung dan 
mendistribusikan overhead di antara berbagai komponen harga dapat sangat 
berbeda di antara para peserta tender, peminjam mungkin akan mengharuskan 
peserta tender untuk memberi informasi terperinci mengenai overhead, 
kontingensi, dan margin keuntungan, jika diperlukan. Informasi tersebut mungkin 
mencakup

(i) pengaturan organisasi dan manajemen proyek (di dalam dan di luar 
lokasi proyek),

(ii) margin kontingensi risiko yang digunakan dalam perhitungan harga, 
dan/atau

(iii) margin keuntungan yang digunakan untuk perhitungan harga 
penawaran.

2.24 Peminjam perlu memberi waktu yang memadai bagi peserta tender 
guna menyiapkan klarifikasi yang diminta dan/atau analisis harga terperinci. 
Peserta tender umumnya diberi jangka waktu tidak kurang dari 7–14 hari untuk 
memberikan tanggapan, bergantung pada jenis proyek dan lingkup klarifikasi yang 
diminta. Jangka waktu yang lebih panjang selayaknya diberikan jika diperlukan 
validasi oleh auditor eksternal peserta tender.

2.25 Kegagalan peserta tender untuk menanggapi atau menyerahkan semua 
klarifikasi yang diminta dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat menjadi 
justifikasi bagi peminjam untuk menolak penawaran pada saat ini.

2.26 Setelah menerima penjelasan dari peserta tender, personel dari peminjam 
yang memiliki kualifikasi sesuai (atau konsultan kapabel yang dipekerjakan 
mewakili peminjam) harus menganalisis secara menyeluruh segala informasi dan 
dokumentasi pendukung yang diserahkan peserta tender sebagai tanggapan atas 
permintaan klarifikasi. Klarifikasi lebih lanjut dari peserta tender mungkin akan 
diminta sesuai kebutuhan.
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C. Keputusan
2.27 Setelah mengkaji penjelasan yang diberikan dan analisis harga terperinci 
yang disampaikan peserta tender, peminjam akan memiliki tiga opsi. Keputusan 
yang akan diambil bergantung pada apakah penjelasan yang diberikan, atau 
penilaian peminjam mengenai penjelasan tersebut, memperlihatkan kemampuan 
peserta tender untuk menyelesaikan kontrak seperti yang ditentukan dalam harga 
penawaran, tanpa merusak kualitas atau mengurangi keluaran yang diwajibkan.

2.28 Peminjam kemudian dapat

(i) Menerima penawaran, jika bukti yang diberikan dapat menjelaskan 
secara memuaskan mengenai rendahnya harga dan biaya, sehingga 
dengan demikian penawarannya tidak dianggap terlalu rendah.

(ii) Menerima penawaran, tetapi mewajibkan nilai jaminan pelaksanaan 
dinaikkan atas biaya peserta tender sampai ke tingkat yang memadai 
untuk melindungi peminjam dari kerugian keuangan jika peserta 
pemenang tender ternyata gagal memenuhi kewajibannya sesuai 
kontrak. Nilai jaminan pelaksanaan (termasuk kenaikannya) 
umumnya tidak akan melebihi 20% dari nilai kontrak.

(iii) Menolak penawaran, jika bukti yang diberikan tidak menjelaskan 
secara memuaskan mengenai harga atau biaya rendah yang 
diusulkan.

2.29 Jika penawaran ditolak, atau jika peserta tender tidak menaikkan nilai 
jaminan pelaksanaan, peminjam akan melakukan pemeriksaan yang sama terhadap 
penawaran pada peringkat berikutnya. Peminjam dapat memberikan kontrak 
kepada peserta tender pada peringkat berikutnya, dengan catatan penawaran 
tersebut tidak didapati juga sebagai penawaran yang terlalu rendah. Jika ternyata 
penawaran peringkat berikutnya memiliki masalah serupa, perlakuan yang sama 
juga perlu diterapkan, dengan peluang hasil seperti penjelasan di atas.



III. Pelaporan

3.1 Jika identifikasi ALB menyebabkan dijalankannya proses seperti 
penjelasan pada bagian II, peminjam harus memasukkan perincian lengkap 
dasar pengambilan keputusannya dalam laporan evaluasi penawaran, dan harus 
mencakup informasi berikut, sesuai kebutuhan:

(i) tarif unit atau biaya item peserta tender yang ditemukan berada di 
bawah tingkat realistis yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan 
kontrak secara memuaskan;

(ii) perkiraan biaya oleh peminjam sendiri untuk item yang bersangkutan, 
bersamaan dengan asumsi yang mendasari perkiraan biaya tersebut, 
dan, tergantung keadaannya, mengapa asumsi tersebut tidak lagi 
dapat diterapkan untuk kontrak;

(iii) selisih nilai keseluruhan di antara kedua unsur di atas;
(iv) perincian klarifikasi yang diminta dan penjelasan yang diberikan oleh 

peserta tender;
(v) perincian setiap analisis harga yang diminta dan dievaluasi;
(vi) keputusan yang merekomendasikan untuk menerima, dengan 

menaikkan jaminan pelaksanaan, atau untuk menolak penawaran 
berdasarkan penjelasan yang diberikan dan/atau evaluasi terhadap 
analisis harga dari peserta tender; dan/atau

(vii) salinan semua korespondensi antara peminjam dengan peserta 
tender selama proses klarifikasi.

3.2 Kecuali jika dijelaskan 
dalam rencana pengadaan proyek, 
penolakan atas penawaran apa pun 
yang ditemukan terlalu rendah, atau 
usulan untuk menerima penawaran 
tersebut dengan menaikkan jaminan 
pelaksanaan, memerlukan tinjauan 
prakontrak oleh ADB, terlepas dari 
prosedur peninjauan yang dijelaskan 
untuk proyek tersebut (Kotak 9).

3.3 Karena itu, uji tuntas untuk 
menentukan apakah penawarannya terlalu rendah harus dilaksanakan sebelum 
menyerahkan laporan evaluasi penawaran kepada ADB untuk memperoleh 
keterangan no-objection.

Kotak 9
Penolakan atas Penawaran yang 
Terlalu Rendah Memerlukan 
Tinjauan Prakontrak oleh ADB
Penolakan atas penawaran apa pun yang 
ditemukan sebagai ALB memerlukan 
tinjauan prakontrak oleh ADB, terlepas dari 
prosedur peninjauan yang dijelaskan dalam 
rencana pengadaan proyek.

Sumber: Asian Development Bank.



IV. Rangkuman Proses Penilaian atas 
Penawaran yang Terlalu Rendah

4.1 Gambar 3 merangkum proses penilaian ALB yang dijelaskan di bagian II.

Gambar 3: Rangkuman Proses Penilaian atas Penawaran yang Terlalu Rendah

Identifikasi
•  Memvalidasi kembali perkiraan biaya dari ahli teknik dan 

membandingkannya dengan harga penawaran
•  Membandingkan harga penawaran dengan penawaran responsif 

lainnya yang sudah diterima
•  Membandingkan harga penawaran dengan harga yang dibayarkan 

dalam kontrak serupa

Klarifikasi dan Analisis
•  Memeriksa apakah ada informasi yang tidak diberikan, kekeliruan, dan 

harga yang lebih rendah daripada semestinya
• Meminta penjelasan mengenai sumber daya, masukan, dan harga
• Meninjau lingkup kepatuhan
• Meninjau perincian biaya
• Memeriksa redundansi, kontingensi, dan margin keuntungan
•  Memeriksa tarif atau harga yang ditawarkan oleh peserta tender untuk 

pekerjaan yang bersifat serupa dalam proyek lain, baik yang didanai 
pemerintah atau mitra pembangunan

Source: Asian Development Bank.

Keputusan
•  Memutuskan apakah akan menerima atau menolak penawaran 

berdasarkan bukti yang disampaikan
• Melaporkan hasilnya



Lampiran: Perbandingan Perincian Biaya

Lembar Isian untuk Perbandingan Perincian Biaya
Nama iProyek: 

Deskripsi Kontrak: 

Item No. Deskripsi Unit Kuantitas 
Nominal Tarif Jumlah 

Total

Perincian untuk Item No. 

Deskripsi Unit Kuantitas 
Nominal Tarif Jumlah 

Total

Tenaga Kerja

1. 
2.
dll.

Total untuk Tenaga Kerja

Material

1. 
2.
dll.

Total untuk Material

Peralatan

1. 
2.
dll.

Total untuk Peralatan

Overhead 
Lokasi

1.
2.
dll.

Total untuk Overhead Lokasi

Overhead 
Kantor Pusat

1.
2.
dll.

Total untuk Overhead Kantor Pusat
Keuntungan

Pajak
Jumlah Total

Tarif Unit Total
Source: Asian Development Bank.



Penawaran yang Terlalu Rendah
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini ditujukan untuk membantu pengguna mengidentifikasi dan 
mengatasi penawaran yang terlalu rendah selama tahap evaluasi penawaran pada 
proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah ADB, atau 
dari dana yang dikelola ADB. Buku panduan ini juga menyoroti pendekatan untuk 
mengevaluasi penawaran yang tidak seimbang atau penawaran yang berat ke depan, 
yang mungkin atau mungkin bukan merupakan bagian dari penawaran yang terlalu 
rendah. Dengan panduan langkah demi langkah ini, pengguna dapat menentukan 
apakah akan menolak penawaran yang terlalu rendah, mewajibkan dinaikkannya nilai 
jaminan pelaksanaan sebagai syarat pemberian kontrak, atau menolak penawaran 
tersebut.

Tentang Asian Development Bank

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah 
menolong negara-negara berkembang anggotanya mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Meski Asia dan Pasifik tampak menuai banyak 
keberhasilan, sebagian besar populasi kelompok miskin dunia masih tinggal di kawasan 
ini. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif, pertumbuhan yang mempertahankan kelestarian lingkungan, dan integrasi 
kawasan.

ADB yang berbasis di Manila dimiliki oleh 67 anggota, termasuk 48 dari kawasan Asia 
dan Pasifik. Instrumen utama ADB untuk membantu negara berkembang anggotanya 
adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi saham, jaminan, hibah, dan bantuan teknis.

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
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