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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 yang dilakukan oleh lembaga 
penanggung jawab dan lembaga pelaksana proyek untuk proyek-proyek yang 

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 
Situations)
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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

FIDIC —  International Federation of Consulting Engineers 
(Federasi Internasional Konsultan Teknik)

GCC —  general conditions of contract  
(ketentuan kontrak umum)

MDB —  multilateral development bank  
(bank pembangunan multilateral)

SBD —  standard bidding documents  
(dokumen tender standar)

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

Buku panduan ini mengatur penerapan penyesuaian harga dalam kontrak untuk 
barang, pekerjaan, dan instalasi yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari 
pinjaman atau hibah ADB, atau dari dana yang dikelola ADB. Buku panduan ini 
mengklarifikasi prinsip-prinsip penyesuaian harga dan membahas sejumlah aspek 
yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan barang, pekerjaan, dan instalasi yang 
memasukkan ketentuan penyesuaian harga. Buku panduan ini berisi penjelasan 
mengenai komponen-komponen dalam rumus penyesuaian harga dengan 
beberapa contoh penerapan. Buku ini dapat digunakan sebagai rujukan selama 
persiapan proyek, proses pengadaan, dan untuk manajemen kontrak.

Penggunaan ketentuan penyesuaian harga secara efektif dapat 

Meningkatkan Efisiensi, Kesesuaian dengan Kebutuhan, dan 
Nilai Manfaat Uang

• Menjelaskan situasi dan kondisi yang akan memerlukan diterapkannya 
penyesuaian harga.

• Memungkinkan peminjam (termasuk penerima hibah) untuk menggunakan 
sumber dayanya dengan cara terbaik melalui penerapan ketentuan 
penyesuaian harga.

• Menjelaskan bagaimana ketentuan penyesuaian harga akan 
dipertimbangkan dalam proses pengadaan dan selama eksekusi kontrak.

Meningkatkan Kualitas
• Menjelaskan berbagai pendekatan dan rumusan untuk menerapkan 

penyesuaian harga, bergantung pada sifat dan kompleksitas kontrak.
• Memitigasi risiko yang berkaitan dengan peningkatan harga selama eksekusi 

kontrak.

Meningkatkan Keadilan dan Transparansi
• Memberi pedoman dan prosedur yang memadai guna memastikan adilnya 

penyesuaian harga kontrak akibat fluktuasi komponen biaya utama dalam 
kontrak.
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Mendorong Pembangunan Industri Dalam Negeri
• Melindungi kontraktor lokal yang mungkin lebih rentan terhadap 

peningkatan harga selama eksekusi kontrak.



1.1 Buku panduan ini ditujukan untuk membantu pengguna dalam 
merencanakan dan menerapkan ketentuan penyesuaian harga dalam kontrak 
yang seluruhnya atau sebagian dibiayai dari pinjaman atau hibah Asian 
Development Bank (ADB), atau dari dana yang dikelola ADB. Penyesuaian 
harga adalah modifikasi yang dilakukan terhadap harga kontrak keseluruhan 
guna memperhitungkan perubahan yang sah dalam biaya pelaksanaan kontrak. 
Mekanisme ini adalah untuk melindungi baik pembeli maupun penjual dari fluktuasi 
harga masukan yang tidak terduga. Buku panduan ini membahas ketentuan 
penyesuaian harga untuk kontrak barang, pekerjaan, dan instalasi.1 Ketentuan 
penyesuaian harga direncanakan selama tahap perencanaan pengadaan dan 
persiapan penawaran dalam siklus pengadaan ADB, serta digunakan bilamana perlu 
dalam tahap pelaksanaan kontrak (Gambar 1).

1.2 Ketentuan penyesuaian harga 
ditujukan untuk melindungi kontrak2 
terhadap peningkatan harga (Kotak 1). 
Dampak kumulatif peningkatan harga 
dapat menjadi besar dalam kontrak 
dengan masa penyampaian dan 
penyelesaian yang panjang. Kontrak 
yang mencakup material atau 
komoditas berjumlah besar dan 
sensitif terhadap harga juga dapat 
mengalami kenaikan yang tiba-tiba 
dan signifikan. Penyesuaian harga juga 
dapat meneruskan penghematan yang diperoleh kepada peminjam (atau penerima 
hibah) karena pergerakan harga turun.

1.3 Peminjam mungkin akan tergoda untuk melimpahkan risiko fluktuasi 
harga masukan kepada kontraktor, tetapi hal ini biasanya justru menyebabkan 

1 Ketentuan penyesuaian harga juga dapat digunakan dalam kontrak layanan konsultasi dan 
nonkonsultasi, guna menyesuaikan tarif remunerasi dengan pengaruh inflasi terhadap kontrak 
berdurasi 18 bulan atau lebih. Untuk kontrak layanan konsultasi, ketentuan tersebut ditetapkan 
dalam permintaan proposal standar ADB, dan biasanya didasarkan pada indeks mata uang 
pembayaran negara yang bersangkutan, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, 
atau lokasi layanan konsultannya. Kontrak layanan nonkonsultasi juga dapat mengadaptasi 
ketentuan-ketentuan berikut.

2 Dalam buku panduan ini, istilah “kontraktor” akan digunakan untuk menandai secara kolektif 
kontraktor pekerjaan atau instalasi, atau pemasok barang.

I. Pendahuluan

Kotak 1
Peningkatan Harga
Peningkatan harga adalah pergerakan 
harga-harga yang terus naik dan dapat 
difaktorkan ke dalam kontrak. Jika 
peningkatan ini melampaui ekspektasi, 
peningkatan harga dapat mempengaruhi 
arus kas kontraktor dan menyebabkan 
keterlambatan konstruksi dan pekerjaan 
berkualitas lebih rendah.

Sumber: Asian Development Bank.



Penyesuaian Harga2

harga keseluruhan yang lebih tinggi karena dua alasan. Pertama, kontraktor akan 
memasukkan kontingensi harga untuk kenaikan harga masukan sepanjang usia 
kontrak. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan menyebabkan harga rata-rata 
lebih tinggi yang dibayarkan untuk pekerjaan yang sama. Kedua, proses tender 
kompetitif akan menguntungkan peserta tender yang berani mengambil risiko 
tertinggi, sehingga meningkatkan secara signifi kan risiko kegagalan pelaksanaan dan 
wanprestasi apabila harga masukan naik tinggi.

1.4 Peserta tender akan memperhitungkan risiko peningkatan harga saat 
menyiapkan penawarannya, bergantung pada kontrak yang disebutkan dalam 
dokumen tender:

(i) Dalam kontrak dengan harga tetap, peserta tender akan 
memperhitungkan risiko keuangan agregat terkait peningkatan harga 
dalam penawarannya.

(ii) Dalam kontrak dengan harga tidak tetap, digunakan rumus 
penyesuaian harga untuk memperkirakan peningkatan harga, sehingga 
peserta tender memiliki opsi untuk menurunkan premium terkait risiko 
peningkatan harga agar penawarannya tetap kompetitif.

Gambar 1: Penyesuaian Harga dalam Siklus Pengadaan ADB

Sumber: Asian Development Bank.
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1.5 Kontrak dengan harga tetap dapat memberikan kepastian anggaran 
dan menyederhanakan manajemen kontrak. Namun, kontrak tersebut dapat 
menimbulkan masalah lain karena mengharuskan peserta tender untuk 
memperkirakan dan menanggung risiko keuangan yang berkaitan dengan 
peningkatan harga. Jika perkiraannya terlalu tinggi atau peristiwanya tidak terjadi, 
peminjam akan membayar harga mahal yang mungkin berdampak terhadap 
keekonomian dan efisiensi kontraknya. Dalam kasus terburuk, hal ini dapat berarti 
harga penawaran berada di atas anggaran dan mungkin menimbulkan penurunan 
persyaratan atau tender ulang. Jika perkiraannya terlalu rendah, penawaran dapat 
terlihat seperti penawaran yang terlalu rendah dan mengganggu eksekusi kontrak.

1.6 Ketentuan penyesuaian harga memasukkan rumus yang dirancang untuk 
mengatasi masalah, dan dapat melindungi baik peminjam maupun kontraktor 
dari fluktuasi harga. Rumus penyesuaian harga memungkinkan kontraktor untuk 
menawarkan harga-harga yang lebih realistis pada saat tender. Meskipun ada 
kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian anggaran, rumus 
penyesuaian harga akan memperkirakan implikasi biaya aktual yang akan dijumpai. 
Rumusan tersebut menggunakan indeks yang dapat dipakai bagi proyeksi biaya. 



II. Keputusan untuk Menerapkan 
Penyesuaian Harga

2.1 Peraturan Pengadaan untuk Peminjam ADB: Barang, Pekerjaan, Layanan 
Nonkonsultasi dan Konsultasi (2017, sesuai dengan perubahannya dari waktu 
ke waktu) menyebutkan bahwa dokumen tender harus menunjukkan apakah 
ketentuan penyesuaian harga diperbolehkan, dan bahwa nilai penyesuaian 
harga harus didasarkan pada perubahan biaya komponen-komponen utama 
kontrak.3 Tujuan penyesuaian harga adalah untuk melindungi berbagai pihak 
dari peningkatan harga yang tidak terduga, sehingga ketentuan tersebut perlu 
dimasukkan jika kontrak rentan mengalami risiko tersebut.

A.  Kapan Menerapkan Penyesuaian Harga
2.2 Risiko peningkatan harga kemungkinan akan terjadi

(i) untuk kontrak barang dengan masa penyampaian yang panjang;
(ii) untuk kontrak pekerjaan dengan masa penyelesaian yang panjang;
(iii) untuk kontrak pekerjaan sipil besar;
(iv) untuk kontrak yang berisi pasokan atau komoditas yang harganya 

berfluktuasi secara signifikan dalam jangka waktu pendek;
(v) untuk layanan konsultasi berbasis waktu, seperti layanan pengawasan 

konstruksi (lihat catatan kaki 1); dan
(vi) akibat keadaan tidak biasa apa pun di pasar yang bersangkutan.

2.3 Makin panjang masa 
penyampaian atau penyelesaian, makin 
besar kemungkinan harga pasar berbagai 
komponen akan berubah. Karena biaya 
pekerjaan, sebagai contoh, bergantung 
secara langsung pada biaya komponen, 
hal ini juga akan mempengaruhi biaya 
keseluruhan kontrak pekerjaan. Karena 
itu, ADB menerapkan pedoman umum 
bahwa setiap kontrak dengan masa penyampaian atau penyelesaian yang melampaui 
18 bulan harus berisi klausul penyesuaian harga yang tepat (Kotak 2).

2.4 Harga beberapa komponen masih mungkin bervariasi secara signifikan 
dalam jangka waktu yang kurang dari 18 bulan. Komponen-komponen tersebut 

3 Lihat Lampiran 3, paragraf 47 peraturan pengadaan.

Kotak 2
“Panjang” Biasanya Berarti 18 
Bulan
Masa penyampaian barang yang panjang 
atau masa penyelesaian pekerjaan yang 
lama secara umum dipandang sebagai 
masa yang melampaui 18 bulan.

Sumber: Asian Development Bank.
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biasanya mencakup bitumen, bahan bakar, semen, baja tulangan (reinforced steel), 
dll. Jika harga komponen tersebut berfluktuasi dalam jangka waktu yang pendek, 
memasukkan klausul penyesuaian harga merupakan langkah tepat, berapa pun 
lamanya masa kontrak.

B.  Kapan Tidak Menerapkan Penyesuaian Harga
2.5 Ketentuan penyesuaian harga mungkin tidak diperlukan untuk

(i) kontrak pasokan sederhana (yang tidak melibatkan komponen yang 
biasa terpengaruh oleh peningkatan atau fluktuasi harga) dengan 
masa penyampaian yang pendek;

(ii) pengadaan jenis peralatan tertentu yang praktik komersial normalnya 
mewajibkan peserta tender menyerahkan harga yang pasti tanpa 
memandang waktu pengiriman. Hal ini mungkin berlaku untuk
(a) pengaturan kontrak perekayasaan, pengadaan, dan konstruksi 

(engineering, procurement, and construction); dan
(b) kontrak harga tetap yang lazim dalam proyek-proyek yang dibiayai 

oleh penyedia pembiayaan sektor swasta, yang biasanya enggan 
menanggung risiko biaya berlebihan, karena akan meningkatkan 
rating risiko kredit dan mengurangi kelayakan keuangan 
proyeknya; serta

(iii) kontrak untuk pasokan, pemasangan, dan konstruksi fasilitas yang nilai 
pekerjaan permanennya mengambil bagian besar dari perkiraan biaya 
kontrak. Semua peralatan utama biasanya dipasok dari jalur produksi 
tetap; sehingga produsen yang berpengalaman seharusnya dapat 
memitigasi risiko fluktuasi harga.

C.  Kontrak yang Dikenakan Tinjauan Prakontrak ADB
2.6 Jika peminjam mengusulkan untuk menggunakan pengaturan harga tetap 
bagi kontrak jangka panjang (umumnya lebih lama dari 18 bulan), informasi berikut 
perlu diserahkan agar dapat ditinjau ADB dan disetujui terlebih dahulu:

(i) perkiraan nilai pekerjaan permanen, yang memperlihatkan bahwa 
pekerjaan tersebut mengambil bagian besar dari perkiraan biaya 
kontrak;

(ii) jika berlaku, penjelasan singkat semua peralatan dan material utama 
yang akan dijadikan instalasi bersangkutan, misalnya tembaga, semen, 
dll.;

(iii) penilaian singkat atas dampak potensial pendekatan harga tetap yang 
memperlihatkan bahwa pendekatan ini tidak akan mempengaruhi 
daya saing dalam proses pengadaan kontrak.

2.7 Jika nilai pekerjaan permanen tidak mengambil bagian besar dari perkiraan 
biaya kontrak, peminjam harus menilai kebutuhan untuk dan lingkup penyesuaian 
harga.



III. Menerapkan Rumus  
Penyesuaian Harga

3.1 Tidak ada rumus tunggal untuk penyesuaian harga yang mencakup setiap 
keadaan. Berbagai rumus diterapkan dalam kontrak dengan ukuran berbeda-beda 
dan untuk komponen yang berlainan. Lampiran 1 memberi contoh sejumlah rumus 
tersebut, sedangkan Lampiran 2 memberi contoh perhitungannya.

3.2 Sebuah kontrak dapat terdiri atas satu atau beberapa mata uang 
pembayaran. Untuk kontrak dengan ketentuan penyesuaian harga, setidaknya satu 
rumus penyesuaian harga harus diberikan untuk setiap mata uang pembayaran.

3.3 Kontrak untuk pekerjaan dan instalasi besar dan kompleks juga dapat 
terdiri atas beberapa baagian, masing-masing dapat dibedakan menurut sifat, 
lokasi, akses, jangka waktu, atau berbagai karakteristik khusus lainnya, yang 
mungkin menyebabkan perbedaan metode konstruksi, pentahapan pekerjaan, 
atau pertimbangan biayanya. Item umum yang lazim dipakai dalam semua bagian 
pekerjaan dapat dikelompokkan sebagai bagian terpisah dalam daftar kuantitas 
dan harga (bill of quantities). Untuk kontrak seperti ini, rumus penyesuaian harga 
yang berbeda dengan komponen biaya dan pembobotan yang berlainan mungkin 
diperlukan bagi setiap kelompok atau bagian.

A.  Komponen Rumus
3.4 Rumus penyesuaian harga 
terdiri atas komponen biaya tetap atau 
tidak dapat disesuaikan dan komponen 
biaya yang dapat disesuaikan. Setiap 
komponen biaya memiliki koefisien atau 
pembobotan yang dihitung berdasarkan 
nilainya secara proporsional terhadap 
nilai kontrak total sesuai perkiraan ahli 
teknik. Sebuah indeks harga digunakan 
untuk memperkirakan penyesuaian 
harga unit berkala pada setiap 
komponen harga yang dimasukkan 
dalam rumus (Kotak 3).

Kotak 3
Tiga Komponen Rumus 
Penyesuaian Harga
Rumus penyesuaian harga cenderung 
memiliki tiga komponen penting:
• komponen yang tidak dapat disesuaikan,
• komponen yang dapat disesuaikan, dan
• indeks harga untuk mengukur 
penyesuaian.

Sumber: Asian Development Bank.
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B.  Komponen yang Tidak Dapat Disesuaikan
3.5 Porsi tetap dalam rumus penyesuaian harga dihitung berdasarkan 
perkiraan mengenai biaya overhead, tingkat keuntungan, dan kontingensi harga. 
Porsi tetap tersebut juga dapat mencakup (i) komponen biaya lainnya yang cukup 
dapat dikendalikan kontraktor; (ii) tren harga yang stabil, seperti biaya untuk 
menyewa peralatan dan biaya material lain-lain; serta (iii) komponen biaya yang 
diatur secara ketat. Dalam Pedoman Pengguna ADB untuk Pengadaan Pekerjaan: 
Dokumen Tender Standar (2018), porsi yang tidak dapat disesuaikan tersebut 
lazimnya adalah 0,15, tetapi angka aktualnya akan bergantung pada perhitungan 
yang dilakukan di atas dan mungkin bervariasi antara 0,1 sampai 0,2.

3.6 Unsur rumus ini tidak terkena peningkatan harga dan tidak disesuaikan. 
Lampiran 3 memberi perincian lebih lanjut apa saja yang dimasukkan dalam 
komponen ini.

C.  Komponen yang Dapat Disesuaikan
3.7 Komponen yang dapat disesuaikan mencakup komponen biaya 
utama kontrak seperti tenaga kerja, peralatan, dan material, yang tidak berada 
dalam kendali kontraktor. Komponen yang dikenakan penyesuaian harga akan 
dijabarkan dalam tabel data penyesuaian yang disertakan dalam dokumen 
tender dan diserahkan sebagai bagian dari penawaran. Dokumen tender akan 
menentukan bagaimana informasi dalam “Tabel Data Penyesuaian” akan diberikan. 
Peserta tender akan memberi koefisien bagi porsi yang dapat disesuaikan untuk 
pembayaran dalam mata uang lokal. Untuk pembayaran dalam mata uang asing, 
peserta tender juga akan memberi porsi tetap, serta koefisien dan indeks bagi porsi 
yang dapat disesuaikan dalam penawarannya.

3.8 Dalam kontrak pekerjaan sipil, biaya material seperti baja tulangan 
(reinforced steel), bitumen, semen, tenaga kerja, dan bahan bakar akan signifikan dan 
tunduk pada keadaan pasar yang berlaku; karena itu, material tersebut umumnya 
dimasukkan dalam porsi kontrak yang dapat disesuaikan. Banyak dari antara hal-
hal tersebut merupakan biaya tidak langsung dan tidak akan muncul sebagai item 
dalam daftar kuantitas dan harga (bill of quantities), seperti tenaga kerja dan bahan 
bakar. Setiap biaya tersebut akan diberi koefisien atau pembobotan dalam rumus 
penyesuaian harga, yang dihitung berdasarkan perkiraan porsinya dari perkiraan 
biaya total.

3.9 Peserta tender umumnya adalah yang paling dapat menentukan 
pembobotan setiap unsur biaya dalam pekerjaan, karena peserta tenderlah yang 
paling tahu biaya masukan masing-masing unsur tersebut, sedangkan peminjam 
tidak mengetahuinya. Pilihan metode konstruksi akan mempengaruhi secara 
signifikan porsi tetap dan porsi yang dapat disesuaikan dalam rumus penyesuaian 
harga. Sebagai contoh, penggunaan alat berat pengeruk tanah (scraper) alih-alih 
pekerja dengan gerobak sorong untuk eksekusi pekerjaan tanah akan mempengaruhi 
biaya tenaga kerja dan bahan bakar dengan cara yang berbeda (Kotak 4).
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3.10 Dalam keadaan tertentu (misalnya paragraf 3.15), peminjam dapat 
menetapkan sejumlah pembobotan yang bisa diterima untuk masing-masing unsur 
harga yang akan dikenakan penyesuaian harga berdasarkan metodologi konstruksi 
yang kemungkinan akan digunakan untuk melaksanakan semua kegiatan konstruksi 
utama dalam kontrak tersebut.

3.11 Parameter penyesuaian harga yang diusulkan oleh peserta tender tidak 
akan dipertimbangkan selama evaluasi penawaran. Hal ini mencakup perkiraan 
pengaruh penyesuaian harga selama eksekusi kontrak. Karena itu, evaluasi 
penawaran harus dilakukan semata-mata berdasarkan harga dasar penawaran.

3.12 Meskipun penyesuaian harga bukan bagian dari evaluasi penawaran, 
peminjam sebaiknya mengevaluasi semua pembobotan dan sumber indeks harga 
yang diusulkan oleh peserta tender yang menyerahkan penawaran terevaluasi yang 
paling rendah dan responsif secara substansial. Jika peserta tender memasukkan 
pembobotan yang ditemukan jauh di luar perkiraan peminjam atau menggunakan 
sumber indeks harga yang dianggap tidak relevan oleh peminjam, dalam hal 
ini peminjam harus meminta klarifikasi dan mewajibkan peserta tender untuk 
membuktikan item harga dan koefisien yang dapat disesuaikan, memilah-milah 
tarif unit peserta tender, serta indeks dan sumber indeks yang dimasukkan dalam 
penawarannya sebelum pemberian kontrak. Pembuktian seperti itu mungkin 
mencakup sumber material, pengaturan komersial yang sudah ada dari peserta 
tender untuk setiap komponen biaya yang dapat disesuaikan, serta metode 
konstruksi yang diusulkan. Jika peserta tender gagal memberi pembuktian atau 
gagal memperlihatkan konsistensi atas usulan pembobotannya, atas sumber indeks 
harganya dengan metodologi konstruksi, dan pengaturan lainnya, peminjam dapat 
meminta peserta tender untuk merevisi data dan parameter yang diusulkan bagi 
rumus penyesuaian harga.

Kotak 4
Pilihan Metode Konstruksi Mempengaruhi Penyesuaian Harga
Contoh bagaimana pilihan metode konstruksi dapat mempengaruhi pembobotan tenaga 
kerja dan peralatan dalam kontrak dalam dilihat dari eksekusi pekerjaan tanah. Pekerjaan 
tanah ini dapat dilaksanakan dengan metode konstruksi yang berlainan dan jenis serta jumlah 
peralatan yang berbeda (misalnya dari alat berat pengeruk tanah/scraper sampai gerobak 
sorong). Pembobotan unsur biaya tenaga kerja dalam pekerjaan tersebut akan sangat kecil jika 
kontraktor memilih untuk menggunakan, misalnya saja, alat berat pengeruk tanah, dan akan 
menjadi unsur biaya yang besar jika kontraktor memilih untuk menggunakan gerobak sorong. 
Pembobotan material juga dapat dipengaruhi oleh metodologi konstruksi yang digunakan 
kontraktor (misalnya, biaya bahan bakar yang diperlukan untuk eksekusi pekerjaan dan rasio 
pemborosan material yang bervariasi di antara kontrak yang berbeda).

Sumber: Asian Development Bank.
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D.  Indeks Harga
3.13 Komponen yang dapat disesuaikan yang teridentifikasi akan disesuaikan 
menurut indeks harga objektifnya. Pilihan indeks harga akan bergantung pada hal 
apa yang ingin diukur. Misalnya saja, biaya tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada, inflasi secara umum di negara 
peminjma dan fluktuasi nilai tukar, serta sulit diprediksi atau dikendalikan. Hal yang 
serupa juga mungkin terjadi pada komponen dan material lain.

3.14 Indeks digunakan untuk memperlihatkan kenaikan pada unsur-unsur 
tersebut yang mempengaruhi harga komponen yang teridentifikasi. Indeks yang 
potensial termasuk

(i) Indeks harga lokal, yang berlaku di lokasi proyek, seperti indeks harga 
ritel, indeks harga konsumen, upah minimum atau tarif tenaga kerja, 
harga yang diatur, dll., yang disediakan oleh, misalnya saja, lembaga 
statistik negara (Badan Pusat Statistik di Indonesia). Penggunaan 
indeks tersebut dapat diamanatkan pada tingkat nasional.

(ii) Indeks internasional, yang diambil dari organisasi dengan reputasi baik 
dan banyak digunakan oleh dunia usaha. Sumber indeks juga harus 
berkaitan dengan sumber masukan asing dan mata uang pembayaran.

(iii) Indeks yang sebanding, jika sulit menemukan indeks lokal atau 
internasional yang dapat diterima, penggunaan indeks komoditas 
serupa yang digunakan secara internasional atau indeks dari negara 
tetangga di kawasan yang sama dapat dipertimbangkan.

3.15 Untuk porsi kontrak yang akan dibayarkan dalam mata uang lokal, 
peminjam sebaiknya menyebutkan dalam dokumen tender mengenai koefisien 
tetap dan item biaya besar yang dikenakan penyesuaian harga, termasuk 
koefisiennya, indeksnya, dan sumber indeksnya. Sumber indeks harus tersedia 
untuk umum bagi lokasi proyek atau daerah sekitarnya.

3.16 Untuk porsi kontrak yang akan dibayarkan dalam mata uang asing, indeks 
seharusnya diusulkan oleh peserta tender, yang juga akan menyebutkan dalam 
penawarannya berbagai item biaya besar yang dikenakan penyesuaian harga. Jika 
diminta oleh peminjam, peserta tender perlu membuktikan koefisien, indeks, dan 
sumber indeks yang dimasukkan dalam penawarannya sebelum pemberian kontrak.



IV. Manajemen Kontrak

4.1 Penerapan ketentuan penyesuaian harga memerlukan proses 
verifikasi yang panjang dan keahlian manajemen kontrak. Penyesuaian harga 
akan menambah beban administratif peminjam dan, jika tidak dikelola dengan 
baik, dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran kontrak dan potensi 
penyalahgunaan serta masalah integritas. Perlu dipastikan bahwa pihak yang akan 
menetapkan penyesuaian harga atas nama peminjam memiliki kualifikasi yang kuat 
dan pengalaman spesifik dalam menangani persoalan penyesuaian harga.

A. Pembayaran
4.2 Dalam kontrak harga unit atau kontrak harga satuan (admeasurement 
contract), nilai penyesuaian harga umumnya dihitung secara bulanan dimulai 
sejak tanggal efektif kontrak. Jika indeks tidak dipublikasikan bulanan, misalnya 
hanya setiap triwulan atau setiap semester, akan diperlukan penyesuaian untuk 
menghitung nilai indeks bulan yang bersangkutan. 

4.3 Untuk tujuan penganggaran, ketentuan peningkatan yang berdasarkan 
penyesuaian harga dapat dialokasikan di bagian “Jumlah Sementara untuk 
Kontingensi Harga (Provisional Sum for Price Contingency)” dalam kontrak. Jika 
peningkatan harga kontrak akibat penyesuaian harga melebihi nilai kontingensi, 
dapat dipertimbangkan untuk melakukan perubahan lebih lanjut terhadap nilai 
kontrak.

B.  Pengawasan
4.4 Peminjam perlu memastikan bahwa dokumen tender dan kontrak sudah 
memasukkan ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai penyesuaian harga. 
Dalam beberapa keadaan, seperti di tempat-tempat yang sebelumnya mengalami 
masalah terkait penyesuaian harga, peminjam sebaiknya memberi rangkuman data/
koefisien penyesuaian harga yang diserahkan oleh peserta tender dalam laporan 
evaluasi penawaran.
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C.  Risiko
4.5 Penggunaan penyesuaian harga dapat menimbulkan risiko korupsi dan 
kecurangan selama manajemen kontrak. Kecuali jika rumus dan indeks penyesuaian 
harga sudah ditetapkan dengan jelas dan objektif, serta diawasi dengan benar, 
ada risiko manipulasi dan penyalahgunaan yang dapat menimbulkan pembayaran 
tambahan yang tidak perlu kepada kontraktor. Penyesuaian harga perlu diterapkan 
dengan hati-hati dan terampil, serta diawasi dengan benar. 

4.6 Dalam contoh yang diberikan pada Kotak 5, indeks harga yang 
dipublikasikan secara lokal untuk agregat hanya berlaku bagi penyesuaian harga 
berdasarkan kontrak jika pengaturan pasokan kontrak terbatas pada keadaan (i). 
Indeks harga lokal untuk agregat tidak akan cocok untuk keadaan (ii) dan akan sama 
sekali tidak relevan untuk keadaan (iii).

4.7 Bahkan jika ketentuan peningkatan harga sudah dibuat dan diterapkan 
dengan benar, masih tetap ada risiko manipulasi. Sebagai contoh, kontraktor dapat 
mempengaruhi indeks harga yang dipublikasikan oleh lembaga statistik negara 
di kawasan tempat lokasi proyek (indeks harga lokal), untuk segala material yang 
diperlukan kontraktor dalam jumlah besar (bulk) dan tidak berasal dari kawasan 
tersebut.

4.8 Seperti dijelaskan dalam contoh keadaan (iii), kontraktor dapat 
memperoleh izin untuk mengembangkan tambang demi mendapatkan akses yang 
dapat diandalkan ke agregat. Hal ini tidak aneh dalam proyek yang melibatkan 
konstruksi bendungan air beton dan jalan besar. Meskipun lembaga statistik tingkat 
daerah dan nasional mungkin mempublikasikan indeks untuk agregat tersebut, 
indeks tersebut tidak akan relevan dan tidak boleh digunakan dalam penyesuaian 
harga berdasarkan kontrak. Namun, biaya produksi agregat bagi kontraktor akan 
bergantung pada biaya konsumsi energi terkait instalasi dan peralatan yang 
digunakan kontraktor untuk memproduksi agregat, seperti listrik, bahan bakar, dll. 
Biaya agregat selanjutnya dapat disesuaikan mengikuti rujukan indeks harga lokal 
untuk sumber energi.

Kotak 5
Contoh Sumber Pengambilan Agregat
Jika pekerjaan jalan memerlukan agregat dalam jumlah besar, kontraktor dapat memasok 
jumlah yang diperlukan melalui sejumlah pengaturan, termasuk
(i)  pembelian seluruh stok agregat yang tersedia di kawasan lokasi proyek dan karena 

itu, mempengaruhi indeks harga yang dipublikasikan secara lokal;
(ii)  mengambil sebagian atau seluruh agregat yang diperlukan dari luar kawasan lokasi 

proyek, sehingga indeks harga lokal menjadi tidak relevan; dan
(iii)  memperoleh izin pengembangan tambang baru di daerah lokasi proyek guna 

memenuhi permintaan dalam kontrak, sehingga dalam hal ini, biaya agregat yang 
dibayarkan kontraktor akan menjadi tunduk pada indeks harga yang tidak berkaitan 
dengan biaya agregat di kawasan tersebut.

Sumber: Asian Development Bank.
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4.9 Terkadang timbul kesulitan dalam mengidentifikasi indeks harga yang 
cocok untuk unsur biaya tertentu. Dalam keadaan tersebut, peminjam mungkin 
tidak memiliki opsi selain menggunakan indeks yang mewakili (proxy index). Indeks 
harga untuk semen, misalnya, dapat sangat bergejolak karena terdistorsi oleh harga 
grosir dan harga ritel, serta memiliki sifat musiman. Manakala memungkinkan, 
kontraktor akan berupaya menetapkan biaya semen dengan mengadakan kontrak 
pasokan jangka panjang dengan produsen semen yang ada. Namun, hal ini 
hanya dimungkinkan jika kontraktor memerlukan semen dalam jumlah sangat 
besar, misalnya untuk eksekusi pekerjaan trotoar beton. Jika kuantitas semen 
yang dibutuhkan belum memungkinkan kontraktor untuk mengadakan kontrak, 
kontraktor akan berupaya merekrut subkontraktor spesialis dan mengalihkan 
risiko inflasi harga ke subkontraktor tersebut. Terlepas dari pengaturan pasokan 
kontraktor, jika terjadi kenaikan harga tak terduga atas sumber energi (misalnya gas) 
yang dibutuhkan untuk produksi semen, biaya semen kemungkinan besar akan naik. 
Peminjam dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indeks harga gas sebagai 
indeks yang mewakili (proxy index) untuk menyesuaikan biaya semen berdasarkan 
kontrak.



Lampiran 1: Contoh Rumus  
Penyesuaian Harga

A1.1 Tabel A1 memberi contoh rumus penyesuaian harga dari dokumen tender 
standar (SBD) Asian Development Bank (ADB) untuk barang, pekerjaan, dan 
instalasi.

SBD Reference Clause Formula

Pekerjaan 
Besar

FIDIC MDB 
2010a GCC 13.8

Formula 

 

=  

 

 

“Pn” adalah pengali bagi penyesuaian yang diterapkan ke perkiraan nilai kontrak dalam mata 
uang yang relevan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam periode “n”, yaitu periode selama 
satu bulan, kecuali jika disebutkan lain dalam data kontrak.

“a” (nilai yang lazimnya ditetapkan pada 0,15) adalah koefisien tetap, yang disebutkan dalam 
tabel data penyesuaian yang relevan, mewakili porsi yang tidak dapat disesuaikan dalam pemba-
yaran kontrak.

“b”, “c”, “d”, … adalah koefisien yang mewakili perkiraan proporsi setiap unsur biaya terkait ek-
sekusi pekerjaan, seperti yang disebutkan dalam tabel data penyesuaian yang relevan. Tabulasi 
unsur biaya seperti ini adalah indikatif untuk sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan 
material.

(a + b + c + d + … = 1)

“Ln”, “En”, “Mn”, … adalah indeks harga saat ini atau harga rujukan untuk periode “n”, yang 
dinyatakan dalam mata uang pembayaran yang relevan, masing-masing berlaku bagi unsur biaya 
tertabulasi yang relevan untuk tanggal pada 49 hari sebelum hari terakhir periode tersebut (hari 
yang berkaitan dengan bukti pembayaran).

“Lo”, “Eo”, “Mo”, … adalah indeks biaya dasar atau harga rujukan, yang dinyatakan dalam mata 
uang pembayaran yang relevan, masing-masing berlaku bagi unsur biaya tertabulitasi yang 
relevan pada tanggal dasar (base date).b

Pekerjaan 
Kecilc

MDB 
Harmonizedd GCC 54.1

Formula 

 

=  

 

 

Pc adalah faktor penyesuaian untuk porsi harga kontrak yang dibayarkan dalam mata uang 
spesifik “c”.

Ac dan Bc adalah koefisien yang ditetapkan dalam ketentuan kontrak yang bersangkutan, 
mewakili masing-masing porsi yang tidak dapat disesuaikan (biasanya 0,10 sampai 0,20) dan 
porsi yang dapat disesuaikan, dari harga kontrak yang dibayarkan dalam mata uang spesifik “c”. 
Ac + Bc = 1.

Imc adalah indeks terkonsolidasi yang berlaku pada akhir bulan yang sedang ditagihkan dan Ioc 
adalah indeks terkonsolidasi yang sama, yang berlaku pada 28 hari sebelum pembukaan pena-
waran untuk masukan yang dibayarkan; keduanya dalam mata uang spesifik “c”.

Tabel A1: Contoh Rumus Penyesuaian Harga

Bersambung di halaman berikutnya
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P1 adalah nilai penyesuaian yang dibayarkan kepada kontraktor.

P0 adalah harga kontrak (harga dasar).

a = persentase unsur tetap dalam harga kontrak (untuk barang, persentase ini umumnya ditetap-
kan antara 5% sampai 15%).

b = persentase komponen tenaga kerja dalam harga kontrak.

c = persentase komponen material dan peralatan dalam harga kontrak.

(a + b + c = 100%)

L0, L1 = indeks tenaga kerja yang berlaku pada industri yang sesuai di negara asal, masing-masing 
pada tanggal dasar (base date) dan pada tanggal untuk penyesuaian.

M0, M1 = indeks material dan peralatan di negara asal pada tanggal dasar, dan pada tanggal untuk 
penyesuaian.

FIDIC = International Federation of Consulting Engineers, GCC = ketentuan kontrak umum, 
MDB = bank pembangunan multilateral, SBD = dokumen tender standar.
a  FIDIC. 2010. Conditions of Contract for Construction: Multilateral Development Bank Harmonized 

Edition, General Conditions. Geneva.
b  Sesuai dengan klausul 1.1.3.1 FIDIC-MDB (2010), “tanggal dasar” berarti tanggal pada 28 hari 

sebelum tanggal paling lambat untuk penyerahan penawaran.
c  Rumus penyesuaian harga dalam SBD untuk pekerjaan kecil menggunakan “indeks terkonsoli-
dasi”. Indeks terkonsolidasi ini harus spesifik untuk sektor/industri tertentu dan relevan dengan 
masukan dalam kontrak. Meskipun Indeks Harga Konsumen sudah tersedia, indeks tersebut tidak 
selalu relevan bagi semua jenis kontrak pekerjaan sipil.

d  ADB. 2018. User’s Guide to Procurement of Works—Small Contracts: Standard Bidding Document. 
Manila.

e  ADB. 2018. User’s Guide to Procurement of Plant—Design, Supply, and Installation: Standard Bidding 
Document. Manila.

f  ADB. 2018. User’s Guide to Procurement of Goods: Standard Bidding Document. Manila.

Sumber: Asian Development Bank.

SBD Reference Clause Formula

Instalasi

Engineering 
Advancement 
Association of 
Japane

Bagian 9 
Lampiran 2

Formula 

 

=  

 

 
Barang MDB 

Harmonizedf GCC 15.2

Formula 

 

=  

 

 

Tabel A1 Sambungan



Lampiran 2: Contoh Penerapan  
dan Perhitungan

A.  Penerapan Rumus Penyesuaian Harga untuk Bagian 
Pekerjaan yang Berbeda

Dokumen Penawaran: Pengadaan instalasi, rancangan, pasokan, pemasangan, 
pengujian, dan komisioning jalur transmisi 500 kilovolt

Keterangan:
P0: Harga dasar kontrak.

P1: Harga kontrak yang sudah disesuaikan dan direvisi.

a: Porsi tetap (30%).

b: Komponen baja (70% untuk menara, 5% untuk kabel konduktor aluminium yang diperkuat baja, 
70% untuk kawat pelindung, 55% untuk kawat arde optik).

c: Komponen aluminium atau campuran aluminium (70% untuk semua konduktor campuran 
aluminium, 65% untuk kabel konduktor aluminium yang diperkuat baja, 15% untuk kawat arde 
optik).

S0/S1: Tarif dasar/revisi baja ($ per metrik ton) yang berlaku 28 hari sebelum tanggal pembukaan 
penawaran atau 60 hari sebelum tanggal pengapalan/pengiriman oleh produsen masing-masing 
lot, berdasarkan tarif tunai (resmi) di London Metal Exchange yang berlaku bagi semua mutu baja 
atau tarif billet dari pabrik baja lokal (yang mana saja yang berlaku).

A0: Tarif dasar aluminium (untuk kabel konduktor aluminium yang diperkuat baja) atau campuran 
aluminium (untuk konduktor yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium) ($ per metrik 
ton) yang berlaku 28 hari sebelum tanggal pembukaan penawaran berdasarkan tarif tunai (resmi) 
di London Metal Exchange.

A1: Tarif revisi aluminium ($ per metrik ton) yang berlaku 60 hari sebelum tanggal pengapalan/
pengiriman oleh produsen masing-masing lot.

Rumus penyesuaian harga untuk jadwal no. 1: instalasi (termasuk suku 
cadang wajib) yang dipasok dari luar negeri dan jadwal no. 2: instalasi 
(termasuk suku cadang wajib) yang dipasok dari dalam negara pemberi kerja

1 0
1 1

 

1 ⁄ × 30 + 20 UL1

UL
+ 14 L1

L
+ 5 P1

P
+ 11 D1

D
+ 15 S1

S
+ 5 C1

C
 

1 ⁄ × 30 + 26 UL1

UL
+ 14 L1

L
+ 10 P1

P
+ 20 D1

D
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Rumus penyesuaian harga untuk jadwal no. 3: pemasangan dan layanan lainnya

Untuk pekerjaan pondasi:

Untuk pekerjaan pemasangan (ereksi dan penarikan/stringing):

1 0
1 1

 

1 ⁄ × 30 + 20 UL1

UL
+ 14 L1

L
+ 5 P1

P
+ 11 D1

D
+ 15 S1

S
+ 5 C1

C
 

1 ⁄ × 30 + 26 UL1

UL
+ 14 L1

L
+ 10 P1

P
+ 20 D1

D
 

1 0
1 1

 

1 ⁄ × 30 + 20 UL1

UL
+ 14 L1

L
+ 5 P1

P
+ 11 D1

D
+ 15 S1

S
+ 5 C1

C
 

1 ⁄ × 30 + 26 UL1

UL
+ 14 L1

L
+ 10 P1

P
+ 20 D1

D
 

Keterangan:
A0: Nilai yang direvisi untuk pembayaran.

A: Nilai yang dibayarkan kepada kontraktor sesuai tarif yang dimasukkan dalam daftar harga, untuk 
pekerjaan yang dieksekusi setelah tanggal perubahan tarif atau harga tenaga kerja atau material 
yang disebutkan di bagian ini.

UL/UL1: Tarif dasar/revisi upah minimum bulanan untuk tenaga kerja tidak terampil 28 hari sebe-
lum tanggal pembukaan penawaran/sebelum dimulainya bulan eksekusi sesuai yang disebutkan 
dalam buletin statistik lokal bulanan.

L/L1: Tarif dasar/revisi upah minimum bulanan untuk tenaga kerja terampil (tukang) 28 hari sebe-
lum tanggal pembukaan penawaran/sebelum dimulainya bulan eksekusi sesuai yang disebutkan 
dalam buletin statistik lokal bulanan.

P/P1: Tarif dasar/revisi bahan bakar bensin (yang dijual melalui jalur ritel), harga jual ex-depot mak-
simum, 28 hari sebelum tanggal pembukaan penawaran/sebelum dimulainya bulan eksekusi.

D/D1: Tarif dasar/revisi bahan bakar diesel, harga jual ex-depot maksimum, 28 hari sebelum tang-
gal pembukaan penawaran/sebelum dimulainya bulan eksekusi.

S/S1: Tarif dasar/revisi untuk batang baja tulangan—batang bulat baja ringan (mild steel) ukuran 
setengah inci, 28 hari sebelum tanggal pembukaan penawaran/sebelum dimulainya bulan ek-
sekusi, sesuai yang disebutkan dalam buletin statistik lokal bulanan.

C/C1: Tarif dasar/revisi untuk semen Portland biasa atau semen tahan sulfat, 28 hari sebelum 
tanggal pembukaan penawaran/sebelum dimulainya bulan eksekusi, sesuai yang disebutkan dalam 
buletin statistik lokal bulanan.
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B.  Perhitungan Koefisien Penyesuaian
Dokumen Penawaran: Konstruksi Jalan Raya

Pembayaran dalam Mata Uang Lokal

Tarif dasar komponen biaya yang dapat disesuaikan

Penguat dari baja 
(grade 60)

84.000 per ton Bahan bakar diesel 109.34 per liter

Bitumen (dalam 
jumlah besar/bulk)

80.000 per ton Biaya diesel yang dihitung sebesar 50,13% dari 
masukan peralatan sesuai yang diperoleh dari 
biaya kepemilikan dan/atau operasi dalam tarif 
standar lokal

Semen 550 per sak Masukan tenaga kerja Tarif standar lokal

Perkiraan biaya total oleh ahli teknik = 9.276.789.923 (tidak termasuk jumlah sementara)

Unsur Biaya Perkiraan Biaya
Persentase dari Perkiraan  

Biaya oleh Ahli Teknik

Jumlah Dibulatkan

Penguat dari baja 
(grade 60)

410.725.989 0,044 0,05

Bitumen 774.830.400 0,084 0,09

Semen 268.818.992 0,029 0,03

Tenaga kerja 559.871.905 0,060 0,06

Bahan bakar diesel 1.441.490.270 0,155 0,16

Rangkuman untuk Pembayaran dalam Mata Uang Lokal

Porsi yang dapat disesuaikan

Unsur Biaya (diperinci) Pembobotan

Penguat dari baja  
(grade 60)

0,05

Bitumen 0,09

Semen 0,03

Tenaga kerja 0,06

Bahan bakar diesel 0,16

Porsi Total yang Dapat 
Disesuaikan

0,39

Porsi yang tidak dapat disesuaikan

Unsur Biaya  
(tidak diperinci)

Pembobotan

Overhead dan keuntungan 
kontraktor

0,25

Pajak dan asuransi 0,10

Pasir, galian sumbang (borrow pit), 
sewa peralatan, cat, material 
lain-lain

0,26

Porsi Total yang Tidak Dapat 
Disesuaikan

0,61

Jumlah total yang tidak dapat  
disesuaikan + dapat disesuaikan = 1,00
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C.  Perhitungan Nilai Penyesuaian (A) 
Tabel data penyesuaian dalam penawaran kontraktor yang disetujui dalam kontrak

Deskripsi Indeks Sumber Indeks Koefisien

Tidak Dapat Disesuaikan 0,1500

Tenaga kerja A 0,3400

Agregat B 0,0425

Bitumen B 0,0425

Bahan bakar (Diesel) C 0,0850

Penguat dari baja B 0,0850

Baja galvanis B 0,0850

Semen B 0,0850

Kayu B 0,0850

Total (harus 1,0) 1,0000

 
Bukti pembayaran sementara yang diserahkan oleh ahli teknik (berdasarkan 
pernyataan kontraktor) dan divalidasi oleh pemberi kerja (dalam dolar Amerika 
Serikat):

Perkiraan nilai total  175.000.000

Nilai dari periode sebelumnya 160.000.000

Deskripsi Indeks
Indeks pada Tanggal 

Dasar (Lo)
Indeks pada Tanggal 

Penyesuaian (Ln)

Tenaga kerja 84,8 85,3

Agregat 98,1 117,7

Bitumen 102,9 113,5

Bahan bakar (Diesel) 282,1 283,4

Penguat dari baja 328,8 362,5

Baja galvanis 330,1 363,4

Semen 259,5 243,2

Kayu 128,1 128,1
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Perhitungan pengali untuk penyesuaian

Deskripsi Indeks Sumber 
Indeks Koefisien

Indeks Pengali 
untuk 

Penyesuaian
Dasar  
(Lo)

Saat Ini 
(Ln)

1 2 3 4=1x(3/2)

Tidak Dapat 
Disesuaikan 0,1500 n/a n/a 0,15000

Tenaga kerja A 0,3400 84,8 85,3 0,34200

Agregat B 0,0425 98,1 117,7 0,05099

Bitumen B 0,0425 102,9 113,5 0,04688

Bahan bakar 
(Diesel) C 0,0850 282,1 283,4 0,08539

Penguat dari baja B 0,0850 328,8 362,5 0,09371

Baja galvanis B 0,0850 330,1 363,4 0,09357

Semen B 0,0850 259,5 243,2 0,07966

Kayu B 0,0850 128,1 128,1 0,08500

1,0000 Pn 1,02720

Perhitungan pembayaran sementara (dalam dolar Amerika Serikat)

Perkiraan nilai total 175.000.000
Dikurangi nilai dari periode sebelumnya 160.000.000
Nilai pekerjaan efektif untuk bukti pembayaran ini (EV) 15.000.000
Pengali untuk penyesuaian (Pn) x 1,02720 
Nilai perkiraan yang disesuaikan (Pn x EV) 15.408.000
Nilai Penyesuaian 408.000

D. Perhitungan Nilai Penyesuaian (B)
Rumus penyesuaian harga:

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

Keterangan: “Pn” adalah faktor penyesuaian yang diterapkan ke perkiraan nilai 
pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan “n”.
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Rentang yang diperbolehkan

Koefisien Deskripsi Rentang (%)

Pembayaran 
dalam Mata 
Uang Lokal

Pembayaran 
dalam Mata 
Uang Asing

a Tetap 20 20

(untuk  
diisi peserta  

tender)

b Tenaga kerja

Lokal 6–10 7

Ekspatriat 3–7 N/A

c Bahan bakar 12–18 18

d Semen 4–8 7

e Baja tulangan 6–10 8

f Peralatan dan instalasi 
milik kontraktor

11–22 20

g Material lain-lain

Lokal 5–9 6

Impor 14–18 14

Total 100

Indeks untuk

Asal 
Masukan 
(negara)

Mata Uang 
Indeks

Sumber Indeks yang 
Dipublikasikan

Nilai Dasar 
(mata uang 

lokal)

Tenaga Kerja, lokal 
(L).

Lokal Lokal Statistik lokal untuk tenaga 
kerja tidak terampil

6.000/bulan

Bahan bakar (F) Lokal Lokal Buletin perminyakan/
statistik negara

459,08

Semen (C) Lokal Lokal Buletin lokal 5.600/ton

Baja tulangan (S) Lokal Lokal Buletin lokal 62.250/ton

Penyediaan dan 
pemeliharaan 
peralatan kontraktor 
(E)

Asing Mata uang 
asing

Indeks Harga Produser 
dari US Bureau of Labor 
Statistics: komoditas, mesin 
konstruksi, dan peralatan

190,70

Lain-lain Local Local General consumer price 
index provided in the 
monthly statistical bulletin

223.58

material, lokal (M) Lokal Lokal Indeks harga konsumen 
umum yang disediakan 
dalam buletin statistik 
bulanan

223,58

Impor (M) Asing Mata uang 
asing

Indeks Harga Produser 
dari US Bureau of Labor 
Statistics: material dan 
komponen untuk konstruksi

207,40
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E. Perhitungan Nilai Penyesuaian (C) 
Dalam keadaan ketika “mata uang indeks” bukanlah mata uang pembayaran yang 
relevan, setiap indeks harus dikonversi ke mata uang pembayaran yang relevan guna 
menghilangkan perbedaan akibat nilai tukar.

Contoh: Pembayaran dilakukan dalam $ (mata uang pembayaran berupa dolar 
Amerika Serikat), sedangkan pengeluaran aktual dan rumus penyesuaian harga 
dalam T atau tenge (mata uang indeks di Kazakhstan adalah T). Gambar A2 
memberi contoh bagaimana faktor penyesuaian mata uang dapat bervariasi setiap 
bulan.

Pn = 0.1 + (0.9) (Harga Minyak pada Tn) / (Harga Minyak pada To)

Tanggal 
(2017)

Harga 
Minyak 

($)
Pn
($) T/$

Minyak 
Harga 

(T)
Pn’
(T)

Laporan 
Bulanan 

(MS)
($)

MS yang 
disesuaikan 

($)
Pn x MS

(1)

MS yang 
disesuaikan 

(T)
Pn’ x MS

(2)
∆

(2)–(1)

1-Jan 53,78 327,26 17.599

1-Feb 53,88 0,998 320,22 17.253 1,018 120.000 119.800 122.169 2.369

1-Mar 53,82 0,999 312,03 16.793 1,043 150.000 149.900 156.483 6.583

1-Apr 50,56 1,057 314,04 15.878 1,098 120.000 126.878 131.712 4.833

1-Mei 48,87 1,090 313,07 15.299 1,135 160.000 174.468 181.648 7.180

1-Jun 48,32 1,102 309,28 14.944 1,160 200.000 220.339 231.982 11.643

1-Jul 47,08 1,128 318,88 15.012 1,155 250.000 282.020 288.774 6.754

1-Agu 49,19 1,084 324,78 15.975 1,091 180.000 195.116 196.467 1.350

1-Sep 47,30 1,123 334,14 15.804 1,102 160.000 179.728 176.353 -3.375

1-Okt 50,60 1,057 338,89 17.147 1,024 280.000 295.837 286.642 -9.195

1-Nov 54,29 0,992 332,92 18.074 0,976 320.000 317.295 312.439 -4.856

1-Des 58,36 0,929 328,42 19.166 0,926 320.000 297.398 296.454 -944

∆ Total 22.343
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Gambar A2: Faktor Penyesuaian untuk Minyak

Sumber: Asian Development Bank.



Lampiran 3: Komponen yang  
Tidak Dapat Disesuaikan

A3.1 Porsi yang tidak dapat disesuaikan dalam rumus penyesuaian harga 
terdiri atas komponen harga selain tenaga kerja, peralatan, dan material—yang 
biasanya mencakup pengeluaran overhead, kontingensi, dan keuntungan kontraktor. 
Porsi yang tidak dapat disesuaikan juga dapat mencakup komponen biaya yang 
kemungkinan besar dapat dikendalikan oleh kontraktor.

Porsi yang Tidak Dapat Disesuaikan = Kontingensi +  
Overhead + Keuntungan + Unsur Biaya yang Dapat Dikendalikan

A.  Kontingensi
A3.2 Jika tidak praktis bagi kontraktor untuk memperkirakan secara akurat biaya 
aktual pekerjaannya pada saat tender, kontraktor akan memasukkan kontingensi ke 
dalam harga penawarannya yang mencakup kontingensi fisik maupun harga yang 
berkaitan dengan eksekusi pekerjaan. Kontingensi biasanya ditentukan berdasarkan 
penilaian kontraktor mengenai sebesar apa risiko yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kontrak, yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman umum dan 
pengetahuan kontraktor yang bersangkutan terhadap negara dan pasar peminjam 
(atau penerima hibah). Seperti kontraktor, peminjam juga akan memasukkan 
kontingensi ke dalam perkiraan biaya pekerjaan selama persiapan rancangan teknik 
terperinci untuk proyek tersebut. Perkiraan tersebut, yang biasanya mencapai 5% 
dari perkiraan biaya pekerjaan, dapat digunakan untuk menentukan porsi yang tidak 
dapat disesuaikan, seperti yang dikonfirmasikan oleh kontraktor perancangan yang 
bertanggung jawab untuk menyiapkan rancangan teknik terperinci.

B.  Overhead
A3.3 Kontraktor akan memasukkan overhead-nya ke dalam harga 
penawarannya berdasarkan perkiraannya terhadap biaya pelaksanaan operasi di 
lokasi, seperti pengeluaran overhead di lokasi, dan sebagai perusahaan, seperti 
pengeluaran overhead umum. Overhead ditentukan, dikendalikan, dan dikelola 
semata-mata oleh kontraktor. Kontraktor yang berbeda menggunakan dasar yang 
berbeda untuk menentukan besarnya overhead. Beberapa kontraktor menghitung 
overhead untuk berbagai item dalam pekerjaan secara spesifik, seperti tenaga kerja, 
material, peralatan, atau pekerjaan yang disubkontrakkan. Kontraktor lainnya akan 
menerapkan overhead dengan persentase tetap yang berlaku bagi semua item 
dalam pekerjaan. Overhead kontraktor dapat bervariasi dalam margin yang cukup 
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besar. Bukan hal yang aneh bagi kontraktor untuk mengesampingkan sebagian 
dari pengeluaran overhead umum dan menawarkan diskon harga bagi akunnya, 
berdasarkan pertimbangan pemasaran dan pertimbangan lainnya. Dalam keadaan 
tersebut, peminjam dapat mempertimbangkan opsi-opsi berikut:

(i) Opsi I: Mengundang kontraktor untuk memperinci overhead-nya 
dalam penawaran, dengan ketentuan bahwa data tersebut akan sama-
sama diterapkan untuk menentukan baik porsi harga kontrak yang 
tidak dapat disesuaikan maupun nilai pekerjaan baru apa pun yang 
dapat diminta oleh peminjam dan/atau pemberi kerja selama eksekusi 
pekerjaan. Pendekatan ini seharusnya menjadi insentif yang efisien 
bagi kontraktor untuk memberi data yang realistis mengenai overhead-
nya kepada peminjam dan/atau pemberi kerja pada saat tender.

(ii) Opsi II: Menyiapkan perkiraannya sendiri atas overhead kontraktor dan 
menggunakan perkiraan ini saat menentukan porsi harga kontrak yang 
tidak dapat disesuaikan. Sama seperti kontingensi, peminjam biasanya 
memperkirakan overhead dalam rentang 10% sampai 20% dari 
perkiraan biaya pekerjaan, sebagai bagian dari persiapan rancangan 
teknik terperinci untuk proyek yang bersangkutan. Namun, lembaga 
penanggung jawab perlu memperhatikan bahwa perkiraannya 
dapat menimbulkan perselisihan setelah pemberian kontrak apabila 
perkiraan tersebut ternyata tidak masuk akal dan tidak menjalankan 
fungsinya dalam kontrak. 

C.  Keuntungan 
A3.4 Kontraktor akan memasukkan margin keuntungan ke dalam harga 
penawarannya, yang mencerminkan strategi pemasarannya, minat yang 
ditimbulkan proyek, dan berbagai pertimbangan lainnya. Bank pembangunan 
multilateral (MDB) mengharuskan agar istilah “keuntungan” didefinisikan sebagai 
“seperduapuluh (5%) dari biayanya”.4 Definisi ini diberikan dalam kontrak konstruksi 
yang diharmonisasikan MDB (2010) dari Federasi Internasional Konsultan Teknik 
(FIDIC), dengan istilah “biaya ditambah keuntungan”. Tingkat tersebut juga dapat 
digunakan untuk menentukan porsi yang tidak dapat disesuaikan.

D.  Unsur Biaya yang Dapat Dikendalikan
A3.5 Kontraktor yang berpengalaman dapat mengendalikan atau memitigasi 
peningkatan harga ke depannya pada banyak unsur harga yang menjadi bagian dari 
pekerjaan. Porsi yang diperkirakan dari unsur biaya tersebut dapat dimasukkan ke 
dalam porsi harga kontrak yang tidak dapat disesuaikan.

4 FIDIC. 2010. Conditions of Contract for Construction: Multilateral Development Bank Harmonized 
Edition. Ketentuan Umum. Sub-Klausul 1.2, Penafsiran. Jenewa.
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A3.6 Kebanyakan kontraktor seharusnya mampu memperoleh kontrak sewa 
harga tetap atau perekrutan untuk penyediaan pabrik dan peralatan utama yang 
diperlukan demi melaksanakan pekerjaan jalan. Juga bukan hal yang aneh jika 
kontraktor memiliki pabrik dan peralatan spesialis yang sangat penting untuk 
menjalankan bisnisnya atau yang mungkin sulit diperoleh kontraktor dengan cepat. 
Contoh pabrik dan peralatan tersebut dapat mencakup berbagai item seperti pabrik 
batching aspal dan beton, tongkang yang dilengkapi alat angkat dan alat pancang, 
kapal keruk, dan mesin pembuat terowongan. Jika kontraktor memiliki pabrik dan 
peralatan spesialis, biaya kepemilikannya akan dimasukkan ke dalam overhead 
kontraktor, yang dapat dikendalikan oleh kontraktor. Jika memungkinkan, kontraktor 
juga akan berupaya menegosiasikan kontrak pasokan material berdasarkan 
pengaturan harga tetap. Kontraktor juga dapat melakukan subkontrak eksekusi 
sebagian pekerjaannya kepada subkontraktor spesialis atas dasar harga tetap.

A3.7 Peminjam seharusnya melaksanakan penilaian pasar dan mengidentifikasi 
unsur biaya utama pekerjaan yang mungkin dapat dikendalikan kontraktor atau, jika 
tidak dapat, akan dimasukkan kontraktor sebagai kontingensi yang masuk akal ke 
dalam harga penawarannya. Penilaian seperti itu dapat memasukkan data statistik 
mengenai fluktuasi harga untuk unsur biaya utama pekerjaan selama 5 tahun 
terakhir. Jika data memperlihatkan bahwa fluktuasi harga aktual untuk suatu unsur 
biaya ternyata stabil selama periode tersebut, dan, karena itu, dapat diprediksi, 
peminjam boleh mempertimbangkan untuk memasukkan komponen biaya tersebut 
ke dalam porsi kontrak yang tidak dapat disesuaikan.





Penyesuaian Harga
Buku Panduan Mengenai Pengadaan

Buku panduan ini membahas penerapan ketentuan penyesuaian harga dalam kontrak 
untuk barang, pekerjaan, dan instalasi. Penyesuaian harga adalah modifikasi yang 
dilakukan terhadap harga kontrak keseluruhan guna memperhitungkan perubahan yang 
sah dalam biaya pelaksanaannya. Ketentuan penyesuaian harga memasukkan rumus 
yang dirancang untuk melindungi baik peminjam maupun kontraktor dari fluktuasi 
harga. Rumus penyesuaian harga memungkinkan kontraktor untuk menawarkan 
harga-harga yang lebih realistis pada saat tender, dengan memperkirakan implikasi 
biaya aktual yang akan ditemukan. Berbagai rumus penyesuaian harga diterapkan untuk 
kontrak dengan ukuran berbeda-beda dan untuk komponen yang berlainan.

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

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.
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