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JENIS  : SURAT 
NOMOR : S-950/SJ/1997 
TANGGAL :  9 DESEMBER 1997 
PERIHAL : PEDOMAN UMUM PENYESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN KONTRUKSI DAN 
   PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 1997/98 
  
 
Bersama ini kami sampaikan surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : 
 
     SE-140/A.21/1297 
         --------------------------- 
     7173/D.VI/12/1997 
  
 
tanggal 15 Desember 1997 hal pedoman umum penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang 
tahun anggaran 1997/1998 untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan proyek di Instansi Saudara. 
 
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. 
 
  
 
  
A.n. SEKRETARIS JENDERAL 
KEPALA BIRO KEUANGAN 
 
Ttd 
 
DJOKO BASUKI 
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JENIS  : SURAT 
NOMOR : S-950/SJ/1997 
TANGGAL :  9 DESEMBER 1997 
PERIHAL : PEDOMAN UMUM PENYESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN KONTRUKSI  
   DAN PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 1997/98 
 
 
Sehubungan dengan terjadinya gejolak moneter mulai bulan Agustus 1997 yang mengakibatkan perubahan nilai 
tukar mata uang asing terhadap rupiah, dengan ini disampaikan pedoman umum kompensasi perubahan harga 
satuan barang dan jasa, sebagai berikut : 
 1. Pekerjaan yang dapat diberikan eskalasi/penyesuaian harga adalah pekerjaan kontruksi dan 

pengadaan barang dengan kontrak yang dibayar dengan mata uang rupiah. Bagi kontrak pekerjaan 
yang dibayar dengan dua jenis mata uang atau lebih, maka pekerjaan yang dapat diberikan 
penyesuaian harga adalah pekerjaan yang dibayar dengan mata uang rupiah. 

 2.  Pekerjaan yang dapat dilakukan penyesuaian adalah pekerjaan yang kontraknya sudah ditandatangani 
sebelum tanggal 11 Agustus 1997, berdasarkan surat permintaan Pemimpin Proyek kepada Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum untuk 
pekerjaan konstruksi, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk pengadaan barang, disertai alasan dan dukungan 
data yang lengkap berupa Berita Acara Inventarisasi Pekerjaan yang memuat :  

  - nilai kontrak dan kemajuan pekerjaan; 
  - volume dan harga bagian pekerjaan yang akan disesuaikan; 
  - ditandatangani oleh pemberi kerja dan pemborong/rekanan. 
 3.    Besarnya biaya penyesuaian harga terhadap kontrak pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang, 

disediakan melalui optimasi dana DIP 1997/1998 dan tidak disediakan Anggaran Biaya Tambahan 
(ABT) rupiah murni.  

  Dengan demikian yang bersangkutan perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian dari 
masing-masing komponen kegiatan proyek sedemikian rupa, sehingga jumlah biayanya tidak melebihi 
anggaran yang tersedia untuk keseluruhan proyek tersebut. 

 4.     Perhitungan penyesuaian harga satuan pekerjaan konstruksi, pengadaan barang impor dan barang 
dalam negeri, menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada lampiran I. Penyesuaian harga 
satuan diperhitungkan atas dasar nilai tukar rata-rata dolar Amerika sebesar Rp. 3.400,00 dengan 
pembebanan pada pemerintah sebesar 60% dan pada swasta sebesar 40% dari nilai perubahan harga 
satuan. Contoh perhitungan sebagaimana pada lampiran II.Dalam melakukan perhitungan 
penyesuaian harga agar menggunakan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik setempat. 

 5.     Jangka waktu perhitungan kompensasi penyesuaian harga, ditetapkan mulai berlaku sejak 11 Agustus 
1997 sampai dengan tanggal 21 Maret 1998. Keputusan persetujuan penyesuaian harga tersebut 
merupakan keputusan akhir (final) paling lambat diselesaikan tanggal 28 Pebruari 1998. 

 6.    Pelaksanaan revisi DIP untuk pekerjaan konstruksi, sebagai akibat penyesuaian harga tersebut diatas, 
dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan pembahasan bersama 
dengan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Teknis terkait 
setempat. Sedangkan untuk pengadaan barang, revisi DIP dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Anggaran bersama Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat. 

  Selanjutnya setelah keputusan penyesuaian harga ditetapkan, kepada para pemimpin proyek segera 
melakukan amandemen/addendun kontrak pekerjaan dimaksud dan melaporkan kepada 
departemen/lembaga yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Departemen Keuangan dan 
Bappenas.  

 
Demikian agar maklum. 
 
Jakarta, 15 Desember 1997 
 
 

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL/KETUA BAPPENAS 

u.b. 
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DAN 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN 
 

ttd 
 

KUNARJO 

MENTERI KEUANGAN 
u.b. 

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN 
 

ttd 
 

DARSIAH 



 

www.peraturanpajak.com     info@peraturanpajak.com 

LAMPIRAN I 
 
      7173/D.VI/12/1997 
SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR :   ------------------------ 
      SE-140/A/21/1297 
  
 
A.  Rumus perhitungan harga satuan untuk komponen impor 
Hn = Ho + [(3.400 - $o)/$o] x Ho x 0,6 
Dimana : 
Hn =   Harga satuan barang/jasa komponen impor pada saat aktual pekerjaan 
Ho = Harga satuan barang/jasa komponen impor pada saat tanda tangan kontrak 
$o = Nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah pada saat tanda tangan kontrak (sebelum tanggal 11 Agustus 

1997) dengan menggunakan data Bank Indonesia. 
  
B.  Rumus perhitungan harga satuan untuk komponen lokal 
Hn = Ho + (i x Ho) 
Dimana :  
Hn =  Harga satuan barang/jasa komponen lokal pada saat aktual pekerjaan 
Ho =  Harga satuan/jasa komponen lokal pada saat tanda tangan kontrak 
i  =  Inflasi secara kumulatif mulai tanggal 11 Agustus 1997 (menurut angka Badan Pusat Statistik) dengan 

nilai maksimum 5%. 
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LAMPIRAN II 
 
 
      7173/D.VI/12/1997 
SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR :   ------------------------ 
      SE-140/A/21/1297 
  
 
Contoh Perhitungan Eskalasi Kontrak : 
Proyek A dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan kandungan : 
a. Impor sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembelian 400 unit dengan harga satuan Rp. 1.000.000/unit. Komponen 
Lokal 60% atau senilai Rp. 600.000.000,-  untuk pembelian 600 unit dengan harga satuan Rp. 1.000.000/unit. 
 
Harga satu dollar Amerika : 
- pada saat tanda tangan kontrak ($o) sebesar  Rp. 2.400,- 
- pada saat aktual pekerjaan sebesar  Rp. 3.400,- (ditetapkan) 
- Inflasi pada bulan September  1,9% 
 Inflasi pada bulan Oktober      2,1% 
 Total inflasi pada bulan September dan Oktober adalah :  
 (1.019 x 1.021) - 1 = 4,04% 
   
Perhitungan harga satuan untuk komponen impor : 
Hn  =   Ho + [(3.400 - $o)/$o] x Ho x 0,6 
Hn  =  1.000.000 + [(3.400 -2.400)/2.200)/2.400] x 1.000.000 x 0,6 
Hn  =  1.000.000 + (1.417 - 1) x 1.000.000 x 0,6 
Hn  =  1.000.000 + 250.000 = 1.250.000,-/unit 
 
Perhitungan harga satuan untuk komponen lokal 
hn  =  ho + (i x ho) 
hn  =  1.000.000 + (4,04% x 1.000.000) 
hn  =  1.000.000 + 40.400 = 1.040.400/unit 
 
Penyesuaian harga komponen impor adalah 
= 400 unit x Rp. 1.250.000/unit 
= Rp. 500.000.000 
 
Penyesuaian harga komponen lokal adalah 
= 600 unit x Rp. 1.040.400/unit 
= Rp. 624.240.000 
 
Total harga kontrak baru adalah 
= Rp. 500.000.000 + Rp. 624.240.000 
= Rp. 1.124.240.000 
 


