
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 32- TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran 
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan 
sesuai ketentuan dalam Perubahan Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dipandang perlu mengubah 
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah...........

A
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6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

5655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

7.

8.

10. Peraturan Daerah

A
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 176);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA 
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut;

a.

1. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:
efisien, berarti pengadaan barang/jasa hams diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas 
dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana 
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 
kualitas yang maksimum;
efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya;

b.

c. transparan



f.

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 
oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat,
pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa hams 
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat 
mengelola pembangunan desanya;
go tong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
akuntabel, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan 
aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus 
mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan 
pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola oleh TPK meliputi kegiatan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. pengawasan;
d. penyerahan; dan
e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

(2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan 
konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak 
dapat dilaksanakan secara swakelola.

(3) Rencana pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, meliputi:
a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan,
c. gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi,
d. spesifikasi teknis apabila diperlukan; dan
e. Rencana Anggaran Biaya/RAB.

(4) Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai 
berikut:

pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan 
Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/rnaterial untuk 
mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan 
cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap 
mampu oleh TPK;
khusus untuk pekerjaan konstruksi:
1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan 

dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis
kegiatan/pekerjaan; dan

2. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait 
dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/ atau mandor).

a.

b.

4. Ketentuan

A,
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4. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru 
yakni ayat (lA) dan ayat (6) huruf g diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Anggota TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang
dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(lA) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi 
TPK.

(2) TPK menyiisun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi;
a. Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat 

atau harga pasar terdekat;
b. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c. penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos 

pengambilan;
d. spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan, dan
e. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan 

tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia

barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan
d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur 

pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari 

penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian 
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);

c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi 
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume dan satuan) dan harga;

d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia
barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan

e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur 

pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(6) Pelaksanaan
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(6) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 

(dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar 
barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume 

dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi 

daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang 

memasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan 

proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;
2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap 

melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada 

penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis, atau
3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK 

membatalkan proses pengadaan.

e. apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 

huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 

untuk memperoleh harga yang lebih murah;
g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan 

Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya;
1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi.

5. Ketentuan Lampiran 1 dalam Peraturan Bupati Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 

2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 16) 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

h
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2016

jBUPATl BOYOLALI,

—

/ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ^o'ier^'oer

SEKRETARIS DAERAH 
KABUmT^N BOYOLALI,

2016

SRI A BDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO 
Pembina Tk. 1

NIP. 19640608 199203 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 22, TAHUN 2016 
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI DESA

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
KABUPATEN BOYOLALI

A. Pendahuluan
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah efisien, efektif, 

transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel. 
Adapun etika pengadaan barang/jasa yaitu bertanggung jawab, mencegah 
kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola 
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, 
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat 
setempat untuk memperluas kesempatan keija dan pemberdayaan 
masyarakat setempat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, 
baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa yang dianggap mampu.

B. Pemaketan Pengadaan
Dokumen Anggaran Pemerintah Desa, salah satunya Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dan pos pendapatan, belanja dan 
Pembiayaan. Pengadaan Barang/Jasa Desa, terdapat pada pos Belanja Desa 
dan atau transaksi belanja desa. Kewenangan desa dalam transaksi belanja 
meliputi:
1. Belanja tidak langsung, yaitu: belanja pegawai.
2. Belanja langsung, yaitu: belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja 

modal.
Dalam hal pengaturan belanja seperti diatas, maka Pengadaan 

Barang/Jasa Desa berada pada:
1. belanja barang/jasa;
2. belanja modal.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan 
yang didalamnya terdapat Pengadaan Barang/ Jasa Desa.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yang secara umum diatas telah 
dijelaskan, bahwa dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui 
Penyedia Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola oleh 
TPK meliputi kegiatan:
1. Persiapan, yakni perencanaan dan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 

berdasarkan dokumen anggaran Desa.
2. Pelaksanaan, diawali dengan penetapan metode pelaksanaan kegiatan dan 

pelaksanaan pengadaan, baik secara swakelola maupun melalui penyedia.
3. Pengawasan, dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan dapat 

dilakukan sendiri atau dengan menunjuk penyedia jasa konsultansi 
pengawasan/perorangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
pekeijaan, untuk pekeijaan yang memiliki kompleksitas tertentu dan 
besaranan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



4. Penyerahan hasil pengadaan kepada Kepala Desa dan penyampaian 
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa, hams memperhatikan pemaketan pengadaan barang/jasa berpedoman 
pada dokumen anggaran. Dalam dokumen anggaran, paket pengadaan 
berada pada pos anggaran belanja Desa, di luar belanja pegawai, dan 
bantuan keuangan serta yang sejenis.

Pemaketan adalah penyusunan/penetapan kegiatan pekerjaan yang 
akan dilaksanakan balk melalui penyedia maupun dengan swakelola. 
Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha 
untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan 
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan
teknis.

Dalam melakukan pemaketan Barang/ Jasa, dilarang:
1. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di 

beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 
efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- 

masing;
2. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan Jems 

pekerjaannya biasa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya 
dilakukan oleh Usaha Mikro danUsaha Kecil serta koperasi kecil;

3. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud 
menghindari pelelangan; dan/atau

4. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 
' diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

C. Harga Perkiraan Sendiri
Setelah melakukan pemaketan, langkah berikutnya adalah 

penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh TPK.

HPS berfungsi sebagai:
1. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk 

pengadaan;
3. dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Barang/jasa Desa, dan
4 dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi 

’ penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus)
nilai total HPS.

HPS dapat diperoleh melalui;
1. dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungj awabkan;
2. data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi:

a. harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/ 
diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan 

barang;
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS);
c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi 

terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungj awabkan;
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d. daftar biaya/tarif Barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor 
tunggal;

e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan 
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

f. basil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan 
instansi lain maupun pihak lain;

g. Standar satuan harga yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten 
Boyolali.

h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. dalam menyusun HPS telah memperhitungkan;
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
b. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia 

maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk 

PPN;
4. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan 

Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia;
5. nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
6. riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik,
7. HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
8. Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;
9. HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum 

batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan;
10. Sebagai dasar Penetapan HPS, dilakukan Survey Harga Barang/Jasa 

minimal 2 (dua) tempat survey.

D. Klasifikasi berdasar besaraan nilai pengadaan
Berdasarkan besaran nilai pengadaan barang/jasa desa, dapat 

diklasifikasi sebagai berikut:
1. Pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa tanpa 
permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis 
dari Penyedia Barang/Jasa;

b. TPK melakukan negosiasi tanpa berita acara negosiasi (negosiasi harga 
dapat ditulis tangan dalam faktur);

c. bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan 
atas nama TPK.

2. Pengadaan antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa,

dengan meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa 
dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang 
lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi 
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume, dan satuan) dan harga;

c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia 
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- 3 -



d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur 
pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

3. Pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 

(dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar 
barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, 
dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi 
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume, dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua 
Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;

d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan 

proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan,
2) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/ Jasa, maka TPK tetap 

melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada 
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK 
membatalkan proses pengadaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, 
maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

f Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 
dan huruf d angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;

g. Basil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan 
Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian,

2) para pihak;
3) ruang lingkup pekerjaan;
4) nilai pekerjaan;
5) hak dan kewajiban para pihak;
6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7) ketentuan keadaan kahar; dan

8) sanksi.

E. Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 

pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentu an 
dalam Dokumen Kontrak/Perjanjian, TPK bersama Penyedia Barang/Jasa 
dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi;
1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan,
2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan,
3. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
4. melaksanakan pekerjaan tambah.
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Pekerjaan tambah yang dilaksanakan hams memperhatikan 
tersedianya anggaran, tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga 
yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal dan bukan merupakan 
kontrak lump sum.

Perubahan spesifikasi teknis dan pekerjaan tambah, Penyedia 
Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK, kemudian TPK 
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk 
memperoleh harga yang lebih murah.

Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat 
perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan 
utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak 
lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa 

spesialis.
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