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BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR Ifo TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

b.

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 
(1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa dan agar dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa di desa dapat berjalan tertib dan terarah 

serta dapat dipertanggungjawabkan perlu menetapkan 
pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa;

Mengingat

2.

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

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....
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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 Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. 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);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3642);

7. 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);

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1367);

9. Peraturan Daerah....

A



9. 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);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi LFnit 
Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2012 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA 
CARA PENGADAAN BARANG/JASA D1 DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disebut 
Bapermasdes adalah Bapermasdes Kabupaten Boyolali.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah APBD Kabupaten Boyolali.

6. Desa adalah....
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6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa.

9. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan 
Desa.

10. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan 
pelaksana teknis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun 
melalui Penyedia Barang/Jasa.

13. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana 
pekeijr annya direncanakan, dikeijakan dan/atau diawasi sendiri oleh 
Tim Pengelola Kegiatan.

14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 
menyediakan barang/jasa.

15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang 
terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan 
desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

18. Pekeijaan Konstruksi.
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18. Pekeijaan Konstruksi adalah seluruh pekeijaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya.

19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir {brainiuare).

20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekeijaan atau segala pekeijaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa 
Konsultansi, pelaksanaan Pekeijaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi 
Pemerintah Desa dalam Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam Pengadaan 
Barang/Jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan 
sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
OBYEK PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3
Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. barang;
b. pekeijaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan
d. jasa lainnya.

BAB IV
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah:

a. efisien, yakni Pengadaan Barang/Jasa hams diusahakan dengan 
menggunakan dana 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;

b. efektif, yakni.
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b. efektif, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besamya;

c. transparan, yakni semua ketentuan dan informasi mengenai 
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara 
luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus 
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk 
dapat mengelola pembangunan desa;

e. gotong royong, yakni penyediaan tenaga keija secara cuma-cuma 
oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; 
dan

f. akuntabel, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dapat 
dipertanggungjawabkan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu 
bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan 
desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa, dapat dilaksanakan dengan cara:

a. 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

b. dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan secara 
swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik sebagian maupun 
keseluruhan, maka dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang 
dianggap mampu.

BAB VI
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu 
Swakelola

Pasal 6.
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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 pekeijaan konstruksi di atas nilai Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan/atau pekeijaan konstruksi tidak sederhana, yakni 
pekeijaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau 
peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.

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

(4) Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
b. kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk 

mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan 
cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap 
mampu oleh TPK;

c. khusus untuk pekeijaan konstruksi:
1. ditunjuk satu orang Penanggung Jawab teknis pelaksanaan 

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

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

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

Barang/Jasa

Pasal 7
(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 
pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa 
secara langsung di desa.

(2) Penyedia Barang/Jasa....

9
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(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa hams memenuhi persyaratan memiliki tempat 
atau lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan 
sejenisnya.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia 
Barang/Jasa untuk pekeijaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga 
ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pa sal 8
(1) Anggota TPK beijumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang

dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekeijaan.
(2) TPK menyusun 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 Rencana Anggaran Biaya/RAB dapat memperhitungkan 

ongkos kirim atau ongkos pengambilan;
d. spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan
e. khusus untuk pekeijaan konstmksi disertai gambar rencana keija.

(3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta mpiah), 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 bempa nota, 

faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
(5) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta mpiah), dengan ketentuan sebagai 
berikut;

nilai di atas 
sampai dengan

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 mang lingkup pekeijaan, volume dan 
satuan);

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

d. TPK melakukan.
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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 kwitansi untuk dan atas nama TPK.

(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 pekeijaan, 
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 pekeijaan, 
volume dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa 
memasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:

yang

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 peijanjian antara Ketua TPK 
dan Penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang:
1. tanggal dan tempat dibuatnya peijanjian;
2. ruang lingkup pekeijaan;
3. nilai pekeijaan;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. jangka waktu pelaksanaan pekeijaan;
6. ketentuan keadaan kahar; dan
7. sanksi.

Pasal 9
(1) Perubahan ruang lingkup pekeijaan dapat dilakukan apabila diperlukan.
(2) TPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk 

melakukan perubahan ruang lingkup pekeijaan, meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekeijaan;

b. mengurangi jenis...
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b. mengurangi jenis pekeijaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
d. melaksanakan pekeijaan tambah.

(3) Perubahan ruang lingkup pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dan bumf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan 
penawaran tertulis kepada TPK.

(4) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan Penyedia 
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

(5) Untuk nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
dilakukan addendum surat peijanjian yang memuat perubahan ruang 
lingkup dan total pekeijaan yang disepakati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
dan Format Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII 
PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola 
dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah; dan
b. untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus 

mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA 

Pasal 12

(1) TPK harus menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

(2) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai atau sasaran akhir 
pekeijaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil Pengadaan 
Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima 
Pekeijaan.

BAB IX.
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BAB IX
PENGAWASAN 

Pasal 13

(1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh 
Bupati dan masyarakat setempat.

(2) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada 
Camat.

(3) Tata cara pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh 
Kepala Bapermasdes.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14

(1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak 
berlaku untuk pengadaan tanah di Desa.

(2) Pengadaan tanah di Desa mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang- undangan.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini tetap sah.

(4) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai 
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan 
mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati 
membentuk Tim Asistensi Desa.

(2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Asisten Sekda yang membidangi pemerintah desa dan pemberdayaan 
masyarakat;

b. Bapermasdes;
c. Unit Layanan Pengadaan; dan
d. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten.

(3) Tugas Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): dan
b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Masa transisi.
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(4) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal AprH 2015

SEKRET^IS DAERAH 
KABl/mTON BOYOLALI,

SRI INGSIH
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pada tanggal Arr'l

^UPATI BOYOLALI, 1^ 
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2015

?
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
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NIP. 19640608 199203 1 006



LAM PI RAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 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 pcnggunaan material/bahan dari 
wilayah setempat, dilaksanakan sccara gotong royong dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja 
dan pemberdayaan masyarakat setempat dan apabila tidak dapat 
dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, 
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pengadaan Barang/Jasa meliputi Pengadaan Barang, Pekerjaan 
Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
1. Pengadaan Barang

Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. bahan baku;
b. barang setengah jadi;
c. barang jadi/peralatan;
d. mahkluk hidup.

2. Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, 
meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan 
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, 
dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk 
mewujudkan suatu bangunan.
Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi 
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang 
mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, 
namun tidak terbatas pada:
a. konstruksi bangunan kapal, pcsawat atau kendaraan tempur;
b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian, 

dan/atau penataan lahan (landscaping)]
c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
d. penghancuran (demolition] dan pembersihan (removal)] dan
e. reboisasi.

3. Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. jasa rekayasa (engineering)]
b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan 

(supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;



>,

c. jasa perencanaan [planning), perancangan (design), dan pengawasan 
(supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti 
transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, 
kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, 
perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan 
telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan 
energi;

d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa 
pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan 
konsultan hukum;

e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.
4. Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. jasa boga (catering service);
b. jasa layanan kebersihan (cleaning service);
c. jasa penyedia tenaga kerja;
d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya 

manusia, dan kependudukan;
f. jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;
g. jasa pencetakan dan penjilidan;
h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control), dan fumigasi;
j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian 

barang;
k. jasa penjahitan/konveksi;
l. jasa impor/ekspor;
m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n. jasa penyewaan;
o. jasa penyelaman;
p. jasa akomodasi;
q. jasa angkutan penumpang;
r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t. jasa pengamanan;
u. jasa layanan internet;
V. jasa pos dan telekomunikasi; 
w.jasa pengelolaan aset;
X. jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga 

ahli.
Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilakukan dengan cara 

swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
1. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, 
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban hash pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan 
konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang 
membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat 
dilaksanakan cara Swakelola.

Rencana Pelaksanaan 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. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

-2-



Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material 

untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan 
dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang 
dianggap mampu oleh TPK;

c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
1) ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan 

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

2) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis 
terkait; dan/atau

3) dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
2. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan 
barang/jasa secara langsung di Desa.
Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 
pelaksanaan Swakelola antara lain:
a. Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa.
b. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa.
c. Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola 

pembangunan Posyandu.
Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain:
a. Pembelian komputer, printer, dan kertas.
b. Langganan internet.
c. Pembelian meja, kursi, dan alat kantor.

Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki 
tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan 
sejenisnya. Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, 
mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan pekerjaan.

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

Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari 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.
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2. Pelaksanaan, diawali dengan penetapan metode pelaksanaan 
kegiatan dan pelaksanaan pengadaan, balk 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 
pekerjaan, untuk pekerjaan yang memiliki kompleksitas tertentu dan 
besaranan nilai diatas Rp.200juta.

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

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa, harus 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 baik 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.

Dalammelakukan 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 jenis 
pekerjaannya biasa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya 
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecilserta 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.

Adapun contoh pemaketan dalam pengadaan barang/jasa adalah 
sebagai berikut :
1. Paket Pengadaan Swakelola

Suatu kegiatan dalam APBDes dengan judul kegiatan : Operasional 
dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Total anggaran 
Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), rincian biaya 
dan uraian kegiatannya meliputi sebagai berikut: 
a. Honor TPK = Rpl .000.000,00 (satu juta rupiah);

Belanja ATK = RpSOO.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Belanja komputer = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 
Konsumsi rapat = RpSOO.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); 
Pembelian lemari arsip = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta 
rupiah);
Perjalanan dinas dalam daerah = Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah);
Biaya operasional kendaraan dinas = Rp300.000,00 (tiga ratus 
ribu rupiah)
Pembuatan rencana teknis gedung kantor = Rp4.200.000,00 
(empat juta dua ratus ribu rupiah);
Rehab gedung kantor = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh 
juta rupiah);

b.
c.
d.
e.

g-

h.

1.
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Contoh :
kegiatan dalam APBDes tersebut diatas dapat dipecah menjadi dua, 
yaitu yang dilaksanakan secara Swakelola dan melalui Penyedia.
a. Bukan Paket Pengadaan

- honor TPK = Rpl.000.000,00 (satu jutarupiah);
- Perjalanan dinas dalam daerah = Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah);
Dibayarkan Bendahara desa dengan bukti penerimaan honor dan 
bukti perjalanan dinas.

b. Paket Pengadaan dilaksanakan TPK secara swakelola
- belanja ATK = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- konsumsi rapat = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya operasional kendaraan dinas = Rp300.000,00 (tiga ratus 

ribu rupiah)
- belanja komputer = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pembelian Lemari Arsip = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta 

rupiah);
c. Paket Pengadaan dilaksanakan TPK melalui penyedia/swakelola 

(apabila ada yang memiliki kemampuan teknis membuat 
perencanaan teknis)
- Pembuatan Rencana Teknis Gedung kantor= Rp4.200.000,00 

(empat juta dua ratus ribu rupiah);
Judul Kegiatan: Operasional dan Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Kantor
Pembuatan Rencana Teknis Gedung kantor 
Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu 
rupiah)

d. Paket Pengadaan dilaksanakan TPK melalui penyedia
- Rehab Gedung Kantor= Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh 

juta rupiah);
Operasional dan Peningkatan Sarana dan 
PrasaranaKantor 
Rehab Gedung kantor
Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta 
rupiah)

2. Paket Pengadaan Melalui Penyedia
Contoh paket pekerjaan yang diumumkan pada bagian Penyedia:

Nama Paket : 
Pagu Anggaran:

Judul Kegiatan:

Nama Paket : 
Pagu Anggaran :

a. Judul Kegiatan

Nama Paket Pekerjaan 
Total pagu anggaran

b. Judul Kegiatan

Nama Paket Pekerjaan 
Total pagu anggaran

c. Judul Kegiatan 
Nama Paket Pekerjaan 
Total pagu anggaran

Peningkatan Lingkungan dan Bangunan 
Desa
Pembangunan saluran drainase Desa 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah).
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan 
Desa
Pembangunan Jalan Desa 1 
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pembangunan Sarana Pengairan 
Pembangunan Embung Desa 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).

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;
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2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk 
pengadaan;

3. dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Barang/jasa Desa;
4. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
5. 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;

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. hasil 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 dipertanggungj awabkan.
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 persen) 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 
(negosiasihargadapat ditulis tangan dalam faktur)

c. bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk 
dan atas nama TPK.
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2. Pengadaan antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d 
Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta 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 pena'waran 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.

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

3. Pengadaan diatas Rp200.000.000,00
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.
Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d) 
angka 1) dan huruf d) angka 2) untuk memperoleh harga yang lebih 
murah.
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.

f.

g-

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

pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang 
ditentukan dalam Dokumen Kontrak, TPK bersama Penyedia 
Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
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3. mengubah spesifikasi teknis; dan atau
4. melaksanakan pekerjaan tambah.

Pekerjaan tambah yang dilaksanakan hams memperhatikan 
tersedianya anggaran, tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari 
harga yang tercantum dalam perjanjian/kotrak awal dan bukan 
mempakan kontrak lump sum.

Perubahans pesifikasi 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 Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum 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.

yBUPATl BOYOLALI, ^ 

—-------- ------------

SENO SAMODRO

feian
MAIvJ
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2015 
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT HPS, SK TPK DAN STANDAR DOKUMEN 
PENGADAAN BARANG/JASA DESA (SDP B/J DESA)

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa desa, berikut diberikan contoh Format HPS, SK 
TPK dan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Desa. Contoh Format 
HPS terdiri dari:
1. Contoh Format HPS Pengadaan Barang
2. Contoh Format HPS Pengadaan Konstruksi
3. Contoh Format HPS Jasa Konsultansi
4. Contoh Format HPS Pengadaan Jasa Lainnya
5. Contoh Format HPS Pekerjaan Swakelola

Setelah ditetapkannya APBDes atau adanya dokumen anggaran yang 
pelaksanaannya dilaksanakan oleh TPK, Kepala menetapkan SK TPK 
sebagaimana contoh, terdiri dari:
6. Contoh SK TPK
7. Contoh Lampiran SK TPK

Adapun Contoh Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Barang/jasa 
Desa terdiri dari :
8. Contoh Surat Permintaan Penawaran 

Lampiran 1 Instruksi Kepada Penyedia (IKP)
Lampiran 2 Pakta Integritas 
Lampiran 3 Lembar Data Pengadaan (LDP)
Lampiran 4 Spesifikasi Teknis Dan Gambar 
Lampiran 5 Daftar Kuantitas Dan Harga

9. Contoh Surat Penawaran Harga
a. Lampiran 1 Pakta Integritas
b. Lampiran 2 Spesifikasi Teknis Dan Gambar
c. Lampiran 3 Daftar Rincian Penawaran Harga
d. Lampiran 4 Formulir Isian Kualifikasi

10. Pembukaan Dan Evaluasi Oleh TPK
a. Pembukaan Dokumen Penawaran
b. Evaluasi
c. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
d. Negosiasi Teknis dan Harga

11. Berita Acara Hasil Pengadaan Desa (BAHPD)
12. Surat Perjanjian
13. Surat Pesanan / Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
14. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan

ContohFormat HPS, SK TPK dan Standar Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa Desa selengkapnya sebagai berikut :

a.
b.
c.
d.
e.
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1. Contoh Format HPS Pengadaan Barang

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 
PENGADAAN BARANG

TPK DESA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

No Uraian Unit/
satuan Volume

Harga
satuan

Rp

Jumlah
Rp

I Biaya pengadaan Barang
1. Jenis Barang (lengkap spesiflkasi)
2. Jenis Barang (lengkap spesiflkasi)
3. Jenis Barang (lengkap spesiflkasi)

Jumlah
PPn 10 %

Jumlah Biaga
Dibulatkan

terbilang (xxx rupiah)

......  (desa), ... (tanggal) ... (bulanj
Tim Pengelola Kegiatan

Desa...........  Kecamatan.............
Kabupaten Boyolali 

Ketua,

(Tahun)

[tanda tangan] 

[nama lengkap]
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2. Contoh Format HPS Pengadaan Konstruksi

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TPK DESA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

No Uraian Unit/
satuan Volume

Harga
satuan

Rp

Jumlah
Rp

I Pekerjaan persiapan
1. Mobilisasi peralatan Ls
2. Penyiapan gudang material/ barak 

kerja
m2

3. Pemasangan papan nama bh
Jumlah:

II Pekerjaan tanah
1. Galian tanah m3
2. Timbunan tanah m3
3. Pembersihan dan perataan tanah 

[land clearing)
m2

Jumlah:
Ill Pekerjaan pasangan

1. Pek. pasangan batu kali IPc : 4 Ps m3
2. Pek. plesteran dinding 1 Pc : 2 Ps m2
3. Pek. beton bertulang lPc:2Ps:3 Kr m3
4. Pek. dinding batu bata IPc : 4 Ps m3

Jumlah:
IV Pekerjaan Kayu

1. Pemasangan rangka atap m3
2. Pasang pintu, jendela bh

V Pekerjaan finishing
1. Pengecatan dinding m2
2. Pengecatan pintu/jendela m2
3. Instalasi listrik titik

Jumlah:
Jumlah (I + II -1- III -HV + V)

PPn 10 %
Jumlah Biaga

Dibulatkan
terbilang {xxx rupiah)

......  (desaj, ... (tanggal) ... (bulan)
Tim Pengelola Kegiatan

Desa...........  Kecamatan .............
Kabupaten Boyolali 

Ketua,

.. (Tahun)

[tanda tangan] 

[nama lengkap]
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3. Contoh Format HPS Jasa Konsultansi

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 
PENGADAAN JASA KONSULTANSI

TPK DESA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

No Uraian Unit/
satuan Volume

Harga
satuan

Rp

Jumlah
Rp

I Biaya Langsung Personil
I.l Biaya Tenaga ahli.

1. Ketua Tim/ ahli.......................
2. Ahli...........................................
3. Ahli...........................................
4. Ahli...........................................
5. Ahli...........................................

Jumlah:
1.2 Biaya Ass. Tenaga Ahli/ Sub. Prof.

1. Ass. Tenaga Ahli..........................
2. Ass. Tenaga Ahli..........................
3. Ass. Tenaga Ahli..........................
4. Ass. Tenaga Ahli ...........................
5. Ass. Tenaga Ahli..........................

Jumlah:
II Biaya Langsung Non Personil
II. 1 Biaya tenaga pendukung

1. Operator Komputer
2. Operator Auto CAD
3. Operator.................
4. Administrasi
5. Office boy

Jumlah:
II.2 Biaya Operasional Kantor

1. Sewa Komputer
2. Sewa Printer
3. Kebutuhan bahan komputer
4. Kebutuhan bahan gambar
5. Foto Dokumentasi
6. Telpon,Fax,HP

Jumlah:
II.3 Biaya Transportasi

Sewa Mobil
Jumlah:

II.4 Biaya Survei dan Pemetaan
1. Pengukuran Poligon
2. Pengukuran Water Pass
3. Pengukuran detail (cross section)

Jumlah:
II.5 Biaya Penyelidikan Tanah

A Pekerjaan Lapangan
1. Pengeboran tangan (hand auger)
2. Sondir

Jumlah:
B B Pekerjaan Laboratorium
1. Specific Gravity
2. Nature Water Content
3. Engineering properties
4.

Jumlah:
II.2 Biaya Pelaporan

1. Laporan Bulanan
2. Laporan Pendahuluan
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3. Laporan sisipan (interim)
4. Laporan Akhir (Final Report)

Jumlah;
I Jml Biaya Langsung Personil
II Jml Biaya Langsung Non Personil
Jumlah I + II
PPn 10 %
Jumlah Biaga :
Dibulatkan

......  (desa), ... (tanggal) ... (bulan)
Tim Pengelola Kegiatan

Desa...........  Kecamatan.............
Kabupaten Boyolali 

Ketua,

(Tahun)

[tanda tangan] 

[nama lengkap]

-13-

/L



4. Contoh Format HPS Pengadaan Jasa Lainnya

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 
PENGADAAN JASA LAINNYA

TPK DESA
PEKERJAAN
LOKASI

No Uraian Unit/
satuan Volume

Harga
satuan

Rp

Jumlah
Rp

I Biaya Pengadaan Bahan/Material
1. Cairan Pembersih Lantai
2. Cairan Pembersih Kaca
3. Cairan Pembersih Kayu: 

Jendela/Pintu, dll
Jumlah:

II Biaya Tenaga Terampil
1. Pengawas / Supervisi
2. Tenaga terampil.....................
3. Tenaga terampil.....................

Jumlah;
Ill Biaya Peralatan Bantu Kerja

I. Sapu lantai
2. Kain pel
3. Vacuum Cleaner
4. Kantong Plastik
5. Tangga

Jumlah:
Jumlah I+11 + III
PPn 10 %
Jumlah Biaga :
Dibulatkan
Terbilang:

......  (desa), ... (tanggaJ) ... (bulan)
Tim Pengelola Kegiatan

Desa...........  Kecamatan.............
Kabupaten Boyolali 

Ketua,

(Tahun)

[tanda tangan] 

[nama lengkap]
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5. Contoh Format HPS Pekerjaan Swakelola
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

PENGADAAN PEKERJAAN SWAKELOLA
TPK DESA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

No Uraian Unit/
satuan Volume

Harga
satuan

Rp

Jumlah
Rp

I Biaya Pengadaan Bahan/Material
1. 1 Bambu bt
2. 2 Tali ijuk m
3. 3 Karung plastik bh

Jumlah:
II Biaya pengadaan tenaga kerja:

1. Upah tenaga kerja harian Orang
2. Upah mandor Orang
3. Jumlah:

Ill Biaya Pengadaan alat bantu kerja :
1. 1 Garu/ sekop bh
2. 2 Sapu lidi bh
3. 3 Sabit/parang, bh

IV Biaya operasional peralatan
(Dump truck, excavator,dll)

1. 1 Bahan bakar solar drum
2. 2 Pengadaan suku cadang (apabila 

diperlukan)
unit

Jumlah:
V Biaya honorarium Tim pelaksana

swakelola
1. 1 Ketua tim / koordinator Orang
2. 2 Urusan teknik dan pelaporan Orang
3. 3 Urusan administrasi Orang
4. 4 Urusan keuangan Orang
5. 5 Tim pengawas Orang

Jumlah:
VI Biaya dokumentasi/ foto Ls

Jumlah I + 11 + Ill + IV + V + VI
PPn 10 %
Jumlah Biaya :
Terbilang :

......  (desa), ... (tanggal) ... (bulan) ... (Tahun)
Tim Pengelola Kegiatan

Desa............ Kecamatan.............
Kabupaten Boyolali 

Ketua,

[tanda tanganj 

[nama lengkap]
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6. Contoh SK TPK

KOP PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA................

NOMOR ....TAHUN .... 

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA....... , KECAMATAN........ , KABUPATEN...

TAHUN ANGGARAN 20.......

KEPALA DESA ,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015, khususnya 
Pengadaan Barang/jasa, maka perlu menunjuk Tim Pengelola 
Kegiatan;

b. bahwa TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengadaan barang/jasa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola
Kegiatan Desa ........, Kecamatan ......... Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 20........

Mengingat.: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, 
tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 
13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Pemerintah Daerah Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438 );

6. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014 
TentangDesa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 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 5

8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor ......... Tahun 2015 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Tim Pengelola Kegiatan Desa ...... , Kecamatan ........... Kabupaten .......
yang selanjutnya disebut TPK, dengan susunan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

TPK bertugas melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, barang/jasa di
lingkungan pemerintah desa Desa ...... , Kecamatan ........... Kabupaten
....... Tahun anggaran 20 ....

Dalam melaksanakan tugas, TPK bertanggungjawab kepada Kepala 
Desa;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 
desa tahun anggaran 20.........

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi ..
Pada tanggal ..

Kepala Desa xxxxxxx

[tanda tangan]

[nama lengkap]
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR SUSUNAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA...... , KECAMATAN

KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN ANGGARAN 20.......

No Nama Jabatan Kedudukan 
dalam TPK Keterangan

1. Unsur Pemerintah 
Desa / Lembaga 
Kemasyarakatan

Ketua

2. Unsur Pemerintah 
Desa / Lembaga 
Kemasyarakatan

Sekretaris

3. Unsur Pemerintah 
Desa / Lembaga 
Kemasyarakatan

Anggota

Kepala Desa xxxxxxx 

(tanda tangan]

[nama lengkap]
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7. Contoh Surat Permintaan Penawaran

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

Nomor
Lamp.
Hal

4 (empat) bendel 
Undangan Pengadaan
Barang/Jasa untuk Paket
Pekerjaan .........................
Desa.............TA............

xxxxxxxx, tanggal bulan 20.... 

Kepada
Yth.

di —

Dengan Hormat,
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses 

Pengadaan B/J paket Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa Lainnya sebagai berikut;
1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan
Lingkup pekerjaan 
Nilai total HPS Rp.

•)
Sumber pendanaan : APBDES .........TA.............

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat ; ....................................lalamat lengkap jelas]
Telepon/Fax : ....................................

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, 
teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
a. Pemasukan Dokumen Penawaran ......... s.d. ........ ... s.d. ...
b. Pembukaan Dokumen Penawaran, 

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan 
Negosiasi Harga

........

c. Penerbitan Bukti Transaksi;
1. (nilai 50jt sd 200jt); Nota, Faktur 

Pembelian, atau Kuitansi utk dan 
an.TPK;

2. (nilai diatas 200jt) Penandatanganan 
Surat Perjanjian (SP)

r"'—

Bersama ini kami lampirkan ;
1. Instruksi Kepada Penyedia (IKP), khusus pengadaan diatas 

Rp.50.000.000,00-,
2. ContohPakta Integritas;
3. Lembar Data Pengadaan (LDP);
4. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
5. Daftar Kuantitas dan Harga.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih 
lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai 
dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Mengetahui 
Kepala Desa xxxxxxx 

selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa

[tanda tangan]

Tim Pengelola Kegiatan
Desa............ Kecamatan......

Kabupaten Boyolali 
Ketua,

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[nama lengkap]
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Lampiran lUndangan Pengadaan Barang/Jasa 
Paket pekerjaan 
Desa
Tahun Anggaran

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)
(khusus pengadaan diatas Rp.50.000.000,00)

A. UMUM
1. Lingkup 

Pekerjaan
Penyedia menyampaikan penawaran atas paket 
Pengadaan B/J sebagaimana tercantum dalam LDP. 
Nama paket dan uraian singkat lingkup pekerjaan 
sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber 
sebagaimana tercantum dalam LDP.

pendanaan

3. Larangan
Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme 
(KKN) serta 
Penipuan

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini 
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan 
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

berusaha mempengaruhi TPK dalam bentuk dan cara 
apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang 
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, 
dan/atau peraturan perundang-undangan;

- membuat dan/atau menyampaikan dokumen 
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk 
memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan 
ini. 

4. Larangan 
Pertentangan 
Kepentingan

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi,
dan perannya, menghindari dan mencegah 
pertentangan kepentingan baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana 
dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:
a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu 

K/L/D/I atau anak perusahaan pada 
BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, 
merangkap sebagai TPK

b. TPK, baik langsung maupun tidak langsung 
mengendalikan atau menjalankan perusahaan 
penyedia.

4.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia
______ kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.__________

B. DOKUMEN PENGADAAN B/J
5. Isi Dokumen 

Pengadaan

C.

Dokumen Pengadaan B/J, meliputi : 
Undangan
Instruksi Kepada Penyedia (IKP);

- Lembar Data Pengadaan; 
Spesifikasi Teknis dan Gambar;

- Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bentuk Dokumen Penawaran:
- Pakta Integritas
- Formulir Isian Kualifikasi;
- Bentuk Surat Perintah Kerja (SP); 

PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
6. Dokumen 

Penawaran
6.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran 

Administrasi dan Penawaran Teknis, Penawaran 
Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian 
Kualifikasi, sebanyak 2 (dua) rangkap. 1 (satu) 
dokumen asli dan 1 (satu) dokumen salinan.

6.2 Dokumen Penawaran Administrasi
a. Surat Penawaran, yang didalamnya 

mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran;
3) harga penawaran (dalam angka dan 

huruf); dan
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6.3

4) tanda tangan oleh :
a) direktur utama/pimpinan

perusahaan/ pengurus koperasi;
b) penerima kuasa dari direktur 

utama / pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang 
nama penerima kuasanya tercantum 
dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/
pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi yang namanya tidak 
tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang 
pihak lain tersebut adalah pengurus/ 
karyawan perusahaan/kaiyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga 
kerja tetap dan mendapat kuasa atau 
pendelegasian wewenang yang sah dari 
direktur utama/pimpinan
perusahaan/ pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran 
dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang 
diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan 
perusahaan/pengurus koperasi kepada 
penerima kuasa (apabila dikuasakan);

Dokumen Penawaran Teknis:

d.

e.

a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan,
b. identitas (jenis, tipe dan merek) yang 

ditawarkan tercantum dengan lengkap dan 
jelas (apabila diperlukan);

C. layanan purnajual sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan 
(apabila dipersyaratkan); 
tenaga teknis pengoperasian barang sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pengadaan (apabila diperlukan);
[jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
dan/atau jadwal serah terima pekerjaan] 
(dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan 
per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pengadaan;

6.4 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari: 
Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas 
dan Harga)
Jumlah total harga penawaran;
Biaya overhead dan keuntungan serta semua 
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang 
sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) 
yang harus dibayar oleh penyedia untuk 
pelaksanaan pengadaan barang ini 
diperhitungkan dalam total harga 
penawaran;

6.5 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi 
harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh 
pihak sebagaimana ketentuan 6.2.

a.

b.
c.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
7. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran 

Dokumen kepada TPK sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Penawaran B/J.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
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8. Pembukaan 
Penawaran

9. Evaluasi
Penawaran dan 
Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan 
tempat sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan 
Langsung.

8.2 TPK memeriksa kelengkapan Dokumen 
Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi

9.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda 
evaluasi gugur.

9.2 TPK melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi;
b. evaluasi teknis;
c. evaluasi harga dan
d. evaluasi kualifikasi

9.3 Evaluasi Administrasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan 

administrasi, apabila:
1) surat penawaran memenuhi ketentuan 

sebagai berikut :
a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana 

ketentuan 6.2
b) mencantumkan penawaran harga;
c) jangka waktu berlakunya surat 

penawaran tidak kurang dari waktu 
sebagaimana tercantum dalam LDP;

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang 
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu 
sebagaimana tercantum dalam LDP;

e) bertanggal.
TPK dapat melakukan klarifikasi terhadap 
hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

b. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan 
administrasi, TPK menyatakan Pengadaan 
gagal, dan mengundang penyedia lain.

9.4 Evaluasi Teknis :
evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia 
yang memenuhi persyaratan administrasi; 
unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai 
dengan yang ditetapkan sebagaimana yang 
tercantum di spesifikasi;
evaluasi teknis dilakukan dengan sistem 
gugur;
TPK menilai persyaratan teknis minimal yang 
harus dipenuhi sebagaimana tercantum di 
spesifikasi;
Penilaian syarat teknis minimal dilakukan 
terhadap:

2)

a.

c.

d.

e.

1)

2)

3)

4)

5)

spesifikasi teknis barang yang ditawarkan 
berdasarkan contoh, brosur dan gambar- 
gambar yang memuat identitas barang ( 
jenis, tipe dan merek)
jangka waktu jadwal waktu pelaksanaan 
pekerjaan dan/atau jadwal serah terima 
pekerjaan (dalam hal serah terima 
pekerjaan dilakukan per termin) 
sebagaimana tercantum dalam LDP; 
layanan puma jual (apabila 
dipersyaratkan);
Tenaga teknis operasional/penggunaan 
barang (apabila dipersyaratkan); dan 
bagian pekerjaan yang akan 
disubkontrakkan sebagaimana tercantum 
dalam LDP.
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keabsahan Pakta 
Isian Kualifikasi,

f. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan 
teknis, TPK menyatakan Pengadaan gagal, dan 
mengundang penyedia lain.

9.5 Evaluasi Harga
a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal- 

hal yang pokok atau penting, dengan 
ketentuan harga satuan penawaran yang 
nilainya lebih besar dari 110% (seratus 
sepuluh perseratus) dari harga satuan yang 
tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. 
Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata 
harga satuan penawaran tersebut dinyatakan 
timpang maka harga satuan timpang hanya 
berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar 
Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan 
volume, harga satuan yang berlaku sesuai 
dengan harga satuan dalam HPS.

g. harga penawaran terkoreksi yang melebihi nilai 
total HPS, dinyatakan gugur. TPK menyatakan 
Pengadaan gagal, dan mengundang penyedia 
lain.

9.6 Evaluasi Kualifikasi
a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem 

gugur;
b. Evaluasi kelengkapan dan 

Integritas dan Formulir 
meliputi:
1) memiliki surat izin usaha sesuai LDP;
2) menyampaikan pernyataan/pengakuan 

tertulis bahwa badan usaha yang 
bersangkutan dan manajemennya tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan 
atas nama perusahaan tidak sedang dalam 
menjalani sanksi pidana;

3) salah satu dan/atau semua pengurus dan 
badan usahanya tidak masuk dalam daftar 
hitam;

4) memiliki NPWP dan telah memenuhi 
kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir 
(SPT Tahunan) serta memiliki laporan 
bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila 
ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan 
PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling 
kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun 
berjalan. Penyedia dapat mengganti 
persyaratan ini dengan menyampaikan 
Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
dengan tanggal penerbitan paling lama 1 
(satu) bulan sebelum tanggal mulai 
emasukan Dokumen Kualifikasi

5) khusus untuk penyedia berbentuk badan 
usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) 
pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta 
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali 
bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
koperasi kecil yang baru berdiri kurang 
dari 3 (tiga) tahun;

6) memiliki kemampuan pada bidang 
pekerjaan yang sesuai

c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan 
kualifikasi, TPK menyatakan Pengadaan gagal.
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dan mengundang penyedia lain

10. Klariflkasi dan 
Negosiasi

10.1

10.2
10.3

10.4

TPK melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis 
dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar 
serta dapat dipertanggungjawabkan;
Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
TPK membuat Berita Acara Basil Klarifikasi dan 
Negosiasi;
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai 
kesepakatan, maka TPK menyatakan Pengadaan 
gagal, dan dilakukan Pengadaan ulang 
mengundang penyedia lain.

11. Pembuatan 
Berita Acara 
Hasil Pengadaan 
Desa (BAHPD)

11.1

11.2

an SP

BAHPD merupakan kesimpulan dari hasil 
evaluasi penawaran serta klarifikasi dan 
negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan 
ditandatangani oleh TPK.
BAHPD harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Nama dan alamat penyedia;
b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil 

negosiasi;
c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
d. hasil negosiasi harga (apabila ada)
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap 

perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan 
Pengadaan Langsung; dan

f tanggal dibuatnya Berita Acara.
F. PENANDATANGANAN SP

12. Penandatangan- 12.1 TPKmenyampaikan Berita Acara Hasil
Pengadaan Desa (BAHPD) sebagai dasar untuk 
menerbitkan SP.

12.2 TPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SP 
yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, 
angka dan huruf serta membubuhkan paraf 
pada setiap lembar SP.

12.3 Banyaknya rangkap SP dibuat sesuai 
kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SP asli, terdiri 

dari;
1) SP asli pertama untuk TPK dibubuhi 

materai pada bagian yang ditandatangani 
oleh penyedia barang; dan

2) SP asli kedua untuk penyedia barang 
dibubuhi materai pada bagian yang 
ditandatangani oleh TPK;

b. rangkap SP lainnya tanpa dibubuhi materai, 
apabila diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani SP12.4
atas nama Penyedia adalah sebagaimana 
dimaksud pada angka 6.2

Tim Pengelola Kegiatan
Desa............. Kecamatan.......

Kabupaten Boyolali 
Ketua,

[tanda tangan]

[nama lengkap]
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Lampiran 2 Undangan Pengadaan Barang/Jasa 
Paket pekerjaan 
Desa
Tahun Anggaran

[Contoh Pakta Integritas]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .........................  [nama]

No. Identitas : ......................... [diisi nomor KTP]

Jabatan/Pekerjaan : .........................

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Perseorangan .....................
dan atas nama [pilih yang sesucii dan ccLnttim.ka.Ti nama]

dalam rangka pengadaan ........................ [isi nama paket] pada........................
[isi sesuai dengan nama desa] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(Inspektorat Kabupaten Boyolali) dan/atau ULP apabila mengetahui 
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan 
profesional untuk memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS 
ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi 
pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau 
dilaporkan secara pidana.

........................[tempat], .... [tanggal]
........................[bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]
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Lampiran 3 Undangan Pengadaan Barang/Jasa 
Paket pekerjaan 
Desa
Tahun Anggaran

LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

A. LINGKUP 
PEKERJAAN

B. SUMBER 
DANA

C. MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN

1. Tim Pengelola Kegiatan.....................................
[diisi nama Tim Pengelola Kegiatan], contoh : Tim 
Pengelola Kegiatan Desa......]

2. Alamat Tim Pengelola Kegiatan:..............................
3. Nama paket pekerjaan ;..............................

Uraian singkat pekerjaan;..............................
[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas 
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: ... (........
hari kalender.
[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan]

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan ;
..............................tahun anggaran................................

[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai 
dokumen anggaran untuk pembiayaannya]

Masa berlaku surat penawaran:
... (........) hari kalender
[diisi waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan 
sampai dengan penandatanganan SP]

D. DOKUMEN 
PENAWARAN

Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.....
[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang 
disubkontrakkan kepada penyedia spesialis].

E. SYARAT 
PENYEDIA

Memiliki izin usaha bidang ......
[diisi sesuai bidang paket pekerjaan]

Tim Pengelola Kegiatan
Desa........... Kecamatan.......

Kabupaten Boyolali 
Ketua,

[tanda tangan]

[nama lengkap]

-26-



Lampiran 4 Undangan Pengadaan Barang/Jasa 
Paket pekerjaan 
Desa
Tahun Anggaran

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesiflkasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Tim
Pengelola Kegiatan.

(untuk pekerjaan konstruksi mendapatkan legalisasi dan instansi yang
berwenang)

Tim Pengelola Kegiatan
Desa...........  Kecamatan......

Kabupaten Boyolali 
Ketua,

[tanda tangan] 

[nama lengkapj
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Lampiran 5 Undangan Pengadaan Barang/Jasa 
Paket pekerjaan
Desa
Tahun Anggaran

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No Jenis Barang Satuan
Ukuran

Kuantitas Harga
Satuan

Total Harga

1
2
3

dst
PPN 10%

Jumlah
Pembulatan

1 Terbilang (xxx XXX XXX XXX XXX rupiah)

Tim Pengelola Kegiatan
Desa...........  Kecamatan .....

Kabupaten Boyolali 
Ketua,

[tanda tangan] 

[nama lengkap]
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8. Contoh Surat Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

xxxxxxxxxxxxx, tanggal bulan 20.
Nomor
Lamp.
Hal Penawaran Pekerjaan

Kepada
Yth. Tim Pengelola Kegiatan

Desa........... . Kec.............
di-

Dengan hormat,
Sehubungan dengan undangan Pengadaan B/J Desa nomor :

........................  tanggal........................  dan setelah kami pelajari dengan
saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan 
penawaran untuk pekerjaan ........................ sebesar Rp ........................

Penawaran ini sudab memperbatikan ketentuan dan 
persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan B/J Desa 
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan selama ........................ (........................ )
bari kalender.

Penawaran ini berlaku selama..... (........................ ) bari kalender
sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan 
sebanyak 2(dua) rangkap, 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) 
salinan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami 
menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang 
tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami
sampaikan ;
1. Pakta Integritas
2. Spesifikasi teknis
3. daftar rincian penawaran harga;
4. Formulir Isian Kualifikasi untuk pengadaan diatas Rp.50.000.000,00;

Demikian surat penawaran barga kami buat untuk 
menjadikan periksa.

PT/CV/Firma/Koperasi / Perseorangan 

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan
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Latnpiran 1 Surat Penawaran Pekerjaan 
Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .........................[nama]

No. Identitas : .........................[diisi nomor KTP]

Jabatan/Pekerjaan : .........................

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Perseorangan .................. .
dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ........................[isi nama paketj pada..........................
[isi sesuai dengan nama desa] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(Inspektorat Kabupaten Boyolali) dan/atau ULP apabila mengetahui 
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan 
profesional untuk memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA 
INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima 
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/atau dilaporkan secara pidana.

........................[tempat]........ [tanggal]
........................[bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]
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Lampiran 2 Surat Penawaran Pekerjaan
Spesifikasi Teknis Dan Gambar

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Tim
Pengelola Kegiatan.

(untuk pekerjaan konstruksi mendapatkan legalisasi dari instansi yang
berwenang)

PT/CV/Firma/Koperasi / Perseorangan 

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan

Lampiran 3 Surat Penawaran Pekerjaan
Daftar Rincian Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Paket pekerjaan 
Desa
Tahun Anggaran

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN 
HARGA BARANG/JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK 

KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

No Jenis Barang Satuan
Ukuran

Kuantitas Harga
Satuan

Total
Harga

1
2
3

dst
PPN 10%
Jumlah

Pembulatan
Terbilang ( XXX XXX XXX XXX XXX rupiah)

PT/CV/Firma/Koperasi / Perseorangan 

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan
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Lampiran 4 Formulir Isian Kualiflkasi
(untuk Penyedia Badan Usaha dengan besaran nilai pengadaan 
diatas Rp50.000.000,00)

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak untuk 
dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

Jnama wakil sah jika badan usaha] 

Jdiisi dengan no. KTP/ SIM]

Jdiisi sesuai jabatan]

__________ [diisi nama badan usaha]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama

perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan ........................ [akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama 
Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran 
dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/ Kerja Sama Operasi)-,

2. saya bukan sebagai pegawai Pemerintah Desa;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan 

para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak 
masuk dalam Daftar Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status : 1 1 Pusat [ 1 Cabang

3.

Alamat Kantor PuSat 

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4.

Alamat Kantor Cabang 

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan____________________
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor
b. Tanggal
c. Nama Notaris
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d.Nomor Pengesahan Kementerian 
Hukum dan HAM. (untuk yang 
berbentuk PT)

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian 
Perusahaan /Anggaran Dasar 
Koperasi
a. Nomor
b. Tanggal
c. Nama Notaris

C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan 

Usaha

Izin Usaha
1. No. Surat Izin Usaha Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha
3. Instansi pemberi izin usaha

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
1. No. Surat Izin Tanggal
2. Masa berlaku izin
3. Instansi pemberi izin

Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

No. Nama No. Identitas Alamat Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun 
terakhir

c. Bukti Laporan bulanan 
(tiga bulan terakhir) (bila 
diperlukan):
1) PPh Pasal 21;
2) PPh Pasal 23;
3) PPh Pasal 25/Pasal 29;
4) PPN

d. [Surat Keterangan Fiskal
(sebagai pengganti huruf b 
dan c)l______________________

No._ -tanggal

No.
No.
No.
No.

No.

.tanggal, 

.tanggal. 

.tanggal, 

.tanggal

.tanggal

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila

No Nama
Tgl/bln/

thn
lahir

Tingkat
Pendidik

an

Jabatan
dalam

pekerjaa
n

Pengalam 
an Kerja 
(tahun)

Profesi/
keahlian

Tahun
Sertifikat

/
Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.

Jenis
Fasilitas/Pera 

latan /
Perlengkapan

Jml

Kapasitas 
atau 

output 
pada saat 

ini

Merk
dan
tipe

Tahun
pembua

tan

Kondi
si

(%)

Lokasi
Sekar
ang

Bukti
Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
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(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih).Untuk perusahaan
« « 1 • • 1 . JI ^ O A 1  ^ J J ^ 1 ^ »-w-. ^ 1 « -fz-^Vv^al 1 1

7

No.
Nama
Paket

Pekerjaan

Loka
si

Pemberi
Tugas/
Pejabat

Pembuat
Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai 

Pekerjaan 
Berdasarkan

Nama
Alamat
/
Telepon

No/
Tanggal Nilai Kontrak BA Serah 

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9

J. Data Pengalaman Perusahaan
(nilai paket pengalaman sesuai bidang yang dipersyaratkan dalam Kurun

No.

Nama
Paket
Pekerj
aan

Bidang 
Pekerj a 

an
Lokasi

Pemberi Tugas/ 
Pejabat 

Pembuat 
Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai 

Pekerjaan 
Berdasarkan

Nama
Alamat
/
Telepon

No/
Tanggal Nilai Kontra

k

BA
Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh 
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya 
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya 
wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman 
dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana 
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____[tanggal] [bulan] 20 . Itahun]

PT / CV / Firma / Koperasi 
__ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,- 
tanda tangan]

inama lenakap wakil sah badan usaha]
[jabatan dalam badan usaha]
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9. PEMBUKAAN DAN EVALUASI OLEH TPK 
a. Pembukaan Dokumen Penawaran

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat ; Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
PENGADAAN................................

TAHUN ANGGARAN....
NOMOR :.................................{Agenda TFK)

Pada hari ini ............, tanggal ........... , bulan ........
WIB. sampai dengan jam .......  WIB, TPK Desa.....
Dokumen Penawaran Kegiatan tersebut.

Hadir dalam rapat*:
1. Tim Pengelola Kegiatan;
2. Galon Rekanan Penyedia Barang/Jasa, sejumlah ... 

Dapat diberitakan sebagai berikut;

... tahim .............., dimulai ..............
., telah melaksanakan Pembukaan

(.... ) rekanan.

No Galon
Penyedia

Kelen‘ikapan Dokumen Penawaran

Ket.
Dok. Administrasi (.surat Penawaran)

Dok.
Teknis

Dok.
Harg

a

Dok. Isian 
Kualifikasi

Tercantum 
masa berlaku 
penawaran 
yan^^ sesuai

Harga
Penawaran

Surat Kuasa 
(apabila 

dikuasakan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keterangan:
1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk ;......... (............... ) dokumen / rekanan;
2. Jumlah Dokumen yang lengkap :...........(............... ) dokumen / rekanan
3. Jumlah Dokumen yang tidak Lengkap ;........... (.............. ) dokumen / rekanan.
4. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada) adalah

5. Keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada) adalah

Demikian Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ini dibuat, agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan
1. 1....................
2. 2.............
3. 3....................

Galon Penyedia Barang/Jasa 
No Nama Badan Nama Direktur/Tris Tanda Tangan

U saha / Peror angan (Kuasa)
1. 1..............
2. 2.............
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b. Evaluasi

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERTTA ACARA EVALUASI
PENGADAAN;................................

TAHUN ANGGARAN....
NOMOR :................................ {Agenda TFK)

Fada hari............, tanggal......... bulan......... tahun.......... , dengan mengambil tempat di..........
TKP Pengadaan ............. TA....... , telah melaksanakan Evaluasi Dokumen Fenawaran, dan Dapat
diberitakan bahwa:
1.
2.
3.
4.
5.

Nama paket pekerjaan :....................
Nilai total BPS :.............. (...........rupiah)
Sumber pendanaan; APBDES Kab. Boyolali Tahun Anggaran 20.... 
Metode Evaluasi yang digunakan : Sistem Gugur 
Unsur-unsur yang dievaluasi (data terlampir), terdiri dari:
a.
b.

c.
d.

Koreksi Aritmatik Fenawaran;
Evaluasi Fenawaran (dan klarifikasi, apabila diperlukan)
1) Administrasi;
2) Teknis;
3) Harga;
Evaluasi Kualifikasi (sistem gugur);
Pembuktian Kualifikasi.

6. Jumlah peserta yang lulus/tidak lulus pada tiap tahap evaluasi:

No Evaluasi Jumlah (Nama) 
Peserta Yang Lulus

Jumlah (Nama) 
Peserta Yang 
Tidak Lulus

Keterangan

1. Koreksi Aritmatik
2. Administrasi
3. Teknis
4. Harga
5. Evaluasi Kualifikasi
6. Pembuktian Kualifikasi
DemikianBerita Acara Evaluasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pengelola Kegiatan

No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan

1. 1....................

2. 2....................

3. 3.....................
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c. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERTTA ACARA KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN.............

DESA............KABUPATEN BOYOIALI
TAHUN......

NOMOR :................................ {Agenda TFK)

Pada hari ini ............, tanggal ............  bulan ........... tahun ............, Telah dilakukan
Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Paket Pekerjaan: ................Tahun Anggaran
.............. Dengan basil sebagai berikut:

NO CALON PENYEDIA/ 
ALAMAT

KET

KET

Tanda
Tangan
Calon

Penyedia
BASIL

KLARIFIKASI
PEMBUKTIAN
KUALIFIKASI

1. Sesuai/Tidak 
Sesuai dengan 
dokumen 
kualifikasi yang 
ditawarkan;

Lulus/Tidak
Lulus

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
TPK Pengadaan B/J

No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan
1. 1......................
2. 2..............
3. 3..................
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d. Negosiasi Teknis dan Harga

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
PENGADAAN.............

desa............KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN......

NOMOR :.................................(Agenda TFK)

Pada hari ini ............, tanggal ............ bulan ........... tahun ............. Telah dilakukan
Negosiasi Harga terhadap Paket Pekerjaan: ............... Tahun Anggaran................Dengan hasil
sebagai berikut;

NO CALON PENYEDIA/ 
ALAMAT

KET
Selisih (Rp)

Tanda
Tangan
Calon

Penyedia
Harga

Penawaran (Rp)
Harga Negosiasi 

(Rp)
1.
2. —

*rincian harga negosiasi terlampir

Demikian berita Acara im aiDuai, a^ai ---------------- -
TPK Pengadaan B/j

No Nama jabatan Panitia Tanda Tangan
1. 1....................
2. 2.............
3. 3....................
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10. Berita Acara Hasil Pengadaan Desa (BAHPD)

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN DESA (BAHPD)
PENGADAAN....................TAHUN.........

Nomor:................

Pada hari ini............. tanggal............ bulan........... tahun.......... , TFK Desa....... Pengadaan ..............
Tahun Anggaran.............. . telah menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPD) terhadap
proses pelelangan tersebut.

Dapat diberitakan bahwa:

1. Peserta:
Nama Peserta 
Alamat

2.

3.
4.

5.

No Nama Barang
Harga

Penawaran
Harga Hasil 

Nexosiasi Keterangan

1. Wajar
2. Wajar
3. Wajar
dst. Wajar

Harga Hasil Negosiasi: . .
Unsur-unsur yang dievaluasi (data terinci terlampir), terdiri dan:
a. Koreksi Aritmatik;
b. Evaluasi Penawaran :

1) Administrasi;
2) Teknis;
3) Harga;

c. Evaluasi Kualifikasi;
Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan 
Langsung;

Demikian BAHPD ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya._------------------
TPK Desa...
No

2.
3.

Nama labatan TPK Tanda Tangan

2.
3.

-39-



11. SURAT PERJANJIAN

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

SURAT PERJANJIAN (SP)

Halaman........dari

PAKET PEKERJAAN ;

PEMERINTAH DESA :

NOMOR DAN TANGGAL SP :

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN 
PENGADAAN B/J Desa ;

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL 
NEGOSIASI
SP ini mulai berlaku efektif terhitung sejak 
tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian 
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur 
dalam SP ini.

SUMBER DANA; [sebagai contoh, cantumkan ’’dibebankan atas APBDES 
_________ Tahun Anggaran____ untuk mata anggaran kegiatan--------------

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:
kalender / bulan / tahun

hari

NILAI PEKERJAAN

No. Uraian Pekerjaan

Jumlah

Kuantitas
Satuan
Ukuran

PPN 10%
Nilai

Harga
satuan
(Rp)

Total (Rp.

TERBILANG :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah 
penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SP ini dan dibuktikan dengan 
Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam 
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia 
maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar 
1/1000 (satu per seribu) dari nilai SP atau nilai bagian SP untuk setiap an 
keterlambatan (tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPj.

Untuk dan atas nama
Tim Pengelola Kegiatan

[tanda tangan dan cap (jika salinan 
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan 

materai Rp 6.000,- )j

(nama lenakapj
[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat 

Pembuat Komitmen maka rekatkan 
materai Rp 6.000,-)]

(nama lenakapi
_____ (jabatanj _____________

SYARAT UMUM 
SURAT PERJANJIAN
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1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan 
dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi 
teknis dan harga yang tercantum dalam SP.

2.

3.

4.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum 

Republik Indonesia.

HARGA SP
a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SP 

sebesar harga SP.
b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya 

overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar 

kuantitas dan harga

HAK KEPEMILIKAN
a. TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait 

langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh 
penyedia kepada TPK. Jika diminta oleh TPK maka penyedia 
berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak 
kepemilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh 
TPK tetap pada TPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan 
kepada TPK pada saat SP berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh 
penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi 
yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian 
keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACATMUTU ,
TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan membentahukan 
secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat 
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat 
mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat 
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan 
setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN -k ■ a
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retnbusi, aan 
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas 
pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan mi dianggap telah 
termasuk dalam harga SP.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan 
sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk 
bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya 
diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (merger] atau akibat lainnya.

8. JADWAL , ...
a. SP ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak

atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPt.
b. Waktu pelaksanaan SP adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum

dalam SPt. j * * i
c Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 

sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia tela 
melaporkan kejadian tersebut kepada TPK, maka TPK dapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SP.

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPt
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk;
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya 

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksariaan 
______ pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,—kerusakam
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kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran 
termasuk dalam harga SP.

dan

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan 

menanggung tanpa batas TPK beserta instansinya terhadap semua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, 
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan 
biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali 
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau 
kelalaian berat TPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal 
berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal 
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan 

Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau 

kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal 

penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko 
kehilangan atau kerusakan Basil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan 
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian TPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi 
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Basil Pekerjaan atau Bahan yang 
menyatu dengan Basil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas 
akhir Masa Pemeliharaan hams diganti atau diperbaiki oleh penyedia 
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut 
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila 
diperlukan, TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk 
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN
Jika TPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk 
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi 
Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu 
maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. 
Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap 
sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN BASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SP untuk 

menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan 
guna pembayaran hasil pekerjaan. Basil pemeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, TPK dapat menugaskan 
Pejabat Penerima Basil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SP diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 

pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan 
selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam 
SPt.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat 
Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau 
kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa
______ Kompensasi maka TPK dikenakan kewajiban pembayaran_ganti—rugi.
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Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian 
disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada TPK untuk penyerahan 
pekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian basil pekerjaan, TPK menugaskan Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan. u

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap basil 
pekerjaan yang telab diselesaikan oleb penyedia. Apabila terdapat 
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat basil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintab TPK.

d. TPK menerima penyeraban pertama pekerjaan setelab selurub basil 
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SP dan diterima oleb 
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dan barga bP 
dan penyedia barus menyerabkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima 
perseratus) dari barga SP.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) 

berkewajiban untuk menjamin babwa selama penggunaan secara wajar 
oleb TPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleb 
tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, baban,
dan cara kerja. n 0 ^ i i

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas)
bulan setelab serab terima Barang.

c. TPK akan menyampaikan pemberitabuan cacat mutu kepada Penyedia 
segera setelab ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan
Purnajual. , ...

d. Terbadap pemberitabuan cacat mutu oleb TPK, Penyedia berkewajiban 
untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang 
ditetapkan dalam pemberitabuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat 
mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka TPK akan mengbitung 
biaya perbaikan yang diperlukan, dan TPK secara langsung atau melalui 
pibak ketiga yang ditunjuk oleb TPK akan melakukan perbaikan tersebut. 
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau 
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis 
oleb TPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleb TPK dari nilai tagiban

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, TPK dapat memasukkan 
Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar bitam.

17. PERUBAHAN SP
a. SP banya dapat diubab melalui adendum SP. . . .
b. Perubaban SP bisa dilaksanakan apabila disetujui oleb para pibak,

1) perubaban pekerjaan disebabkan oleb sesuatu bal yang dilakukan 
oleb para pibak dalam SP sebingga mengubab lingkup pekerjaan
dalam SP; . , , ,

2) perubaban jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubaban

3) perubaban barga SP akibat adanya perubaban pekerjaan dan/atau
perubaban pelaksanaan pekerjaan. , n • v. *

c. Untuk kepentingan perubaban SP, TPK dapat membentuk Pejabat
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASl
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam bal

sebagai berikut; „„„„
1) TPK mengubab jadwal yang dapat mempengarubi pelaksanaan

___________pekerjaan;--------------------- ------------------------------------------------ --------------------
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2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) TPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi 

sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan 

pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata 
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) TPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) TPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak 

dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh TPK;
8) ketentuan lain dalam SP.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan 
dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka TPK 
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan 
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang 
dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, 
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang 
diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan perlunya 
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu 
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi 
dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan 

akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk 
meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data 
penunjang. TPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan 
memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. 
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum 
SP jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SP.

b. TPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah 
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh 
penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau 

terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SP dihentikan, maka TPK wajib membayar kepada penyedia 

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk.
1)

2)

3)

biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk 
pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh 
Penyedia kepada TPK, dan selanjutnya menjadi hak milik TPK; 
biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan 
sementara dan peralatan; 
biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan TPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak TPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, pemutusan SP melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan 
apabila;
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan 

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan;
penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai 
pelaksanaan pekerjaan;

2)

3)

4)
5)

penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) 
hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu 
serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 
penyedia berada dalam keadaan pailit;
penyedia selama Masa SP gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam 
jangka waktu yang ditetapkan oleh TPK;
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
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7)

8)

9)

10)

penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SP dan 
TPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan 
sisa pekerjaan;
Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda 
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan penntah tersebut 
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari,
TPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran 
sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SP, 
penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau 
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi 
yang berwenang; dan/atau
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan 
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 

e. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan 
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat 
dalam pelaksanaan pengadaan, maka TPK dikenakan sanksi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi basil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh

TPK, dengan ketentuan: .
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem
termin/pembayaran seca.ro. sekaligus],

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan paja ,
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai lOO/o 

(seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. TPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan 

permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat 
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Penntah 
Membayar (PPSPM).

d bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan 
menjadi alasan untuk menunda pembayaran. TPK dapat meminta 
penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan 
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda 
sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban 
penyedia dalam TPK ini. TPK mengenakan Denda denpn mernotong 
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda 
tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
TPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh 
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang ^™b^1^arl 
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah 
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara 
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadi a 
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja TPK telah 
Srfakan menerima komisi atau keuntungan tidak sah l-nnya baik 
langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui tehwa 
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap

SP ini.
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12. SURAT PESANAN / SURAT PERINTAH MU LAI KERJA (SPMK)

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

SURAT PESANAN / SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor :_________

Paket Pekerjaan :_________

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____[nama TPK]
_____[jabatan TPK/ Ketua]
_____[alamat TPK]

berdasarkan Surat Perintah kerja (SP) 
bersama ini memerintahkan:

_________ [nama Penyedia Barang]

nomor tanggal

[alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh ; 
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut :
1. Rincian Barang:

No. Jenis Barang Satuan
Ukuran

Kuantitas Harga Total 
Satuan Harga1

2. Tanggal barang diterima :---------------; , .
3 Svarat-svarat nekeriaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontra ,
4. Waktn nenvelesaian : selama _ (---------------) hari kalender/bulan/tahun dan

pekerjaan hams sudah selesai pada tanggal---------------
5. Alamat pengiriman barang :--------------------------------------- --------- — .
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa 

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dan Ni 
Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan Kontrak.

20

Untuk dan atas nama 
TPK
[tanda tangan]

fnama lenakapi
[jabatan] Ketua

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama_________ [nama Penyedia Barang]

[tanda tangan]

[nama lenakao wakil sah badan usahg]
[jabatan]

Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
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13. BE RITA ACARA PENERIMA BASIL PEKERJAAN

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx
KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PENGELOLA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan no 70, Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERITA ACARA PENERIMA BASIL PEKERJAAN
PENGADAAN.............

DESA............KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN......

NOMOR :

Pada had ini ............, tanggal ............  bulan ........... tahun ............, Telah diterima Paket
Pekerjaan:................. Tahun Anggaran................. Dengan hasil sebagai berikut:
1. Hasil Pekerjaan telah diserahkan Penyedia kepada Tim TPK;
2. Hasil Pekerjaan sesuai dengan yang spesifikasi teknis dan jangka waktu yang 

dipersyaratkan;
3. Segala Ketentuan sudah dilaksanakan sesuai dengan SP;
4. (hal-hal lain yang perlu disampaikan).

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya._______

No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan
1. 1....................
2. 2.............
3. 3....................

Petivedia B/I
No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan
1.

BUPATI BOYOLALI 

-----T
^SENO SAMODRO

reian
H- ;i- ri M
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