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f i
DENGAN RAHMAT TUliAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,
bahwa untuk melaksanakaJn ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahuii 2014 terltang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Taiiun 2014 tentang Desa daii P^asaJ 1 ayat (I) Peraturan fC-pala
Lembaga, Kebijak^ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pettoman Tata. Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan B<ur^g/Jasadi desa.

. v

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Ttngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74» Tdmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822); "

2. Undai'ig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tej^tang Keuangan Negara
(lembaran Negara Rcpiiblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rcputilik Indonesia Nomor 4286);

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

4. Undang-Jndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan TanggUng Jawab KeuangEui Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RepubJdk Indonesia Nomor 4400);

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

^1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-unoangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82^ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lonbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor5495);



6.

7.

9.
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Unciang-Undang Nomor 23 Tahuii 2014 tentang Pemerintahan

Dacraji (Lcmuaiaii iNc^aja Rcpuulik Ixidoaeaia Taliun 2014 Nomoi

244,'*Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 TahUn 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomdr 23 Tailun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republilc Indonesia TaHun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Penlerintah Nbmor 43 ;Tahun 2014 tentang Peraturan
Feiaksanaan Uiidang-Unoang Nomdr 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Ne^a Republik Indoiiesia Tahiin 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Nega^ Republik Indonesia;Nomor 5539);
Peraturan Preeiden Noihor *106 ,Tahun 2(J07 tentang Lemtiaga
Kebijakan Pengadaan Bafkng/Jasa ibemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa P^ermtah sebagaimalia telah diubah keempat kalinya
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daei ah;
10. Peraturan Kepala I^embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor . 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Muna (Lembar^ Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16,
Taiiibaiiaii I^mbaraii Daeiali Kabupaten Muna Nomor 16) sebagainiana.
telah diubah kebua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabnpaten Muna
Nomor 5 Tahim 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 16 Tahim 2007 tentang Pembentukan
Crganisasi Lembaga-Lcmbaga Tekiiis Daerah Kabupaten Muna
(Lembaran Daerah Kabupdten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daer^ Kabupaten Muna Nbmor 5).

MEMUTUSKAN:

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

BAB I

Pasal 1

DalcUXi Pcicilujicui oUpai-i iiu yfcuig diinfctk«ud uciigaii.
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Uaerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalaii Bupati Muna

Qamat adaiaii pimpinan Satuan Keija Perangkat Daerah Kecamatem.
li kesatnan ma.syarakat hul-cum j'ang memiliki batas~batasn.

berwewenang untuk mengatur 'dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkaii asal usui* dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan selcmpat dan
kepentinggin masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pfemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggai-akan rurriah tangga Desanya dan melaksanakan tugas
dari Pemerintah dan Pemerintak Daerah. , i

9. Keputusan Kepala Qesa adaldh Keputufean yang ditetapkarl oleh Kepala Desa yaiig
bersifat menetapkan dalam ratigka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan
Kepala Desa. t

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan. Desa iPKPKDes) adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangkn mfenyel^nggarakaii keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa. ^ ^

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kbwajiban Desayang hapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yan^ berhubuilgan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang seldnjutnya dlsebut dengan APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Peniermtahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Batian Permusyawaratan Desa yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPTKD, adalah
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk nielaksanakan pengelolaan
keuangan Desa. :

14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.

15. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaiig selanjiltnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mekiperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa,
baik dilakukan dengan cara swakelola malipun melalui Peijyedia Barang/Jasa.

t j }

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan Usaha atdu perorangan yang menyediakan
barang/jasa.

17. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekeijaannya direncanakan,
dikeijakan dan/atau diawasi sehdiri oleh Tim Pengelbla Kegiatan.

18. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Bararig/Jasa yang selanjutnya disebut TPK, adalah
dm yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKStJD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal2

Maksud diberlakukannya'Peraturajq Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APB
Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukaimya Peraturan Bupati ini dalah agar Pengadaan Barang/Jasa yang
dibiayai dari APB Desa dilakukan Sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan
prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.



Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam
Peraturan Bupati mi..adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber
dari APB Desa.

(2) Pengaturan LaU cara pelaksanaan Pengadaan Bai*ang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa; dkn
c. pengawasan, pembayaran, jpelaporan tian serah teiima.

(3) Pengadaan Barang/Jasa di Deka yang pembiayaannya bersuihber daii APB Desa, tidak
termasuk dalam ruang J'ngkiip Pasal i Peraturah Presideii Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Ja3a Pemerintah sebagaimana telslh diubah keempat kalinya
dengan Peraturan Presiden Nbmor 4 T^un' 2015 tentang jPerubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20id tentang Pengadaan fearang/Jasa Pemerintah.

BAB 111 •
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagiari Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengadaan Bai-ang/Jasa

Padal 5

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya ciilakukan secara sw^elola.
(2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

a. memaksimalkan penggunaan material/bahan dah wilayah setempat;
b. cara gotong royong melibatkan partisiiiasi masyatakat setempat;
c. pemberdaaan masyarakat setempat.

Pasal 6

(1) Pengad^ Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak dapat
dilaksanakan secara swakelola, baik seba^an maupiin keseluruhan, dapat dilaksanakan
oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimbksud aydt (1) hanis memenuhi persyaratan memiliki
tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok Wsyib Pajak (NPWP).

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

PasaJ 7

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan denggunalian dana dan

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dansasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang. telahditetapkan untuk mencapai hasil dan srsaran
dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dansasaran yang
lelah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besamya;

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

d. pemberdayaan masyarakat, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai
wahana pembelaiaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya
menuju kemandirian masyarakat;

c. gotong-royong, yaitu periyediaan. tenaga keija secara cuma-cun7;a oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan

f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
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Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang/Jasa •

Pasal 8

' j. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut:
a. bertanggung jawab,; ;
b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan De&a; serta
c. patuh terhadap ketentuan peraturan penindang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Keaatu
Pembentukan TPK

Pafeal 9 ;

(1) Untuk melaksanakan Pengada^ B^ang/Jasa dibentuk TPK.
(2) TPK adalah Tim yang ditetapkah oleh Kepala Desa dbngan Keputusan Kepala Desa.
(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan

unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain pada Desa
setempat.

(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Urusan
Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam
menjalankan tugas dan fungsiiiya.

(5) Unsur LKMH sebagaimana diniaksud pada ayat (3j, adalah Ketua LKMD atau sebutan
lain secara hicrarkis^ang aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.

(6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
a. Ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa;
b. Sekretaris, berasal dari LKI^D atau sebutan lain;
c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unkur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LKMD

atau sebutan lain. ; .

(7) Untuk ditetapkan sebagai anggOta TPK h^s memehuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas, disiplin-dan bertahggungjaWab dalam melaksanakan tugas;
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak jiemah terlibat korupsi, kolusi dan

' nepotisme;
c. menandatangani pakta integritas;
d. tidak menjabat sebagai Sekretaris De^ dan Bendahara di Pemerintah Deaa;
e. memiliki kemampuan keija secara berkelompok dalam melaksanakan setiap

tugas/pekeijaannya.

(8) Jika dari unsur LKMD atau sebutan lain tidak memiliki syarat kompetensi sesuai ayat
(5), maka dapat dipilih dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai
bidangnya melalui musyawarah Desa.

(9) Pemerintah Desa menyediakan honor TPK.
(10) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibenkan untuk kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 10 •

Besaran honorarium TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(9) disesuaikan dengan tingkat keadaan/kondisi Desa yang diputuskan melalui musyawarah
Desa.
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" Bagian Kedua

; J Tugas dan Wewenang TPK
'r^l'i'- ' '.

Pasalll

(1)' TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. mengumumkan rencana umum Pehgadaan Barang/Jasa pada tempat-tempat

strategis; )
b. menjoisiin Rencana anggaran Biaya (feAB) berd4sarkan dAta harga pasar setempat

atau harga pasar terdekat dari Deda tersebut dengan memperhitungkan biaya
angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;

c. menetapkan spesiflkasi teknis bai*ang/jasa; ;
d. khusus pekeijaan konstruksi, membuat gambar f-encana keija sederhana/sketsa;
e. menetapkan Penyedia Baraiig/Jasa; ;
f. membuat surat peijanjian;
g. menandatangani surat peijahjian; »
h. men)dapkan dan menjaga k^tuhan ddkumen Pehgadaan Bfarang/Jasa; dan .
i. melaporkan semua ke^at^ dan menyerahkan hasii t'engadaan Barang/Jasa

kepada Kepala Desa dengan disertii Berita Acara Serah Terima Penyelesaian
Peke:tjaan. ;

(2) Untuk membajitu pelaksanaan tugas, TPK dapat mehggunakan tenaga ahli/teknis yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil'atau swasita sesuai keahlian di| bidang^nya.

(3) TPK dilarang mengadakan ikalan peijaiijian atau menandatangani surat perjanjian
dengan penyedia Barang/Jasa apabiia:
a. beium tersedia anggaran;
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkah dalam APB Desa.

BA6 V ; :
PENGADAAN BARANG/JASA MELALbl SWAK^LOLA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umiim Swakelola

Pasal 12

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekeijaannya
direncanakan, dikeija^n dan/atau diawa^i sendiri oleh TPK.

(2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasaii,
penyej ahan. pelaporaii dan pertanggungjaWaban hasil pekeijaan.

(3) Kjriusuvs untuk pekeijaan atau/bagjan pekeijaan konstruksi tidak sederhana, yaitu
pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau' peralatan berat, tidak

dapat dilaksanakan secara swakelola.

Bagian Kedua

Rencana Pelaksanaan

Pasal 13

Rencana pelaksanaan swakelola meEputi:
a. jadwal pelaJcsanaan pekeijaan;

b. rencana penggunaan tenaga keija, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
c. gambar rencana keija (untuk pekeijaan konstruksi);
d. spesiflkasi teknis (apabiia diperiukan); dan

e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 14

Untuk mendukung kegiatan swakelola, Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat
disediai<an dengan cara swakelola/swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa i'̂ ang dianggap mampa oleh.TPK. ,
Tata cai-a Pengadaan Barang/Jasa ddlam rangka mendiikung kegiatan swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnengacu padai ketentuan BAB VI Peraturan
Bv.pati ini.
Khusus pekeijaan konstiuksi, TPK:
a. menunjuk satu orang anggota sebagai pen^ggung jawab teknis pelaJcsanaan

pekeijaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
b. dapat dibantu oleh personilyang dituhjukr-dari dinas teknis terkait; dan/atau
c.' dapat dibatu oleh pekerja (tukang dan atau mandor).
Khusus pekeijaan konstruksi bangunan, perabuatan dan/atau peningkatan jalan di
perdesaan, untuk mendukung kelancar&n pelaksdnaan Pengadaan Barang/Ja^a yang
dilakukan secara swakelola, TPK mengajiikan pendairan dana kepada PKPKDes dengan
tahapan sebagai berikut:
a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) merupakan uang dimuka dan

nilai pekeijaan untuk membiayai per^apan pelaksanaan kegiatan;
b. tahap keuua sebesar 30 % (tiga puluh persen] setelah TPK mempertanggungjawabkan

100 %(seratus persen) dan nilai dana tbhap pertama. yang telah digunakan;
c. tahap ketiga sebesar 30 % (tiga pululi) persen ^telah TPK mempertanggungjawabkan

100 % (seratusj persen darinilaidana tahap kedub. yangtelah digunakan;
d. bukti pembayaran dian^ap sah setelah ada persetujuan dan Sekretans Desa selaku

Koordinator Pelaksana Tekhis Pengelolaan Keuangan Desa.
TPK wajib memonitor kemajuan fisili semua kegiatan.- pekeijaan yang menjadi
tanggungjawabnya, selanjutnya ciievaluasi ^tiap ming^ dan mepibuatkan l^wran.
TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik ekeijaan
yang menjadi kewajibannya. |
TPK wa.iib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa
selaku PKPKDes.

bAb VI
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA B,'VRANG/JASA

Bagian Kesatu

KetentUan Umum

^ Pasal 15
(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) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa hams memiliki kriteria sebagai
berikut:

a. memiild tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman serta usaha yang masih aktif dengan didukung kebenaran dan Kepala
Desa;

b. untuk pekeijaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan
yang diperlukan dalcim pelaksanaan pekeijaan;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak fNPWP).
(3) Cont.oh Pengadaan Barang/Jasa dalam ranglca mendukung pelaksanaan swakelola dan

k:ebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi-



Bagian Kedua

Perencanaan

Pas£d 16

(1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK harus mempertimbangkan;
a. kondisi/keadaan yang sebenconya di lokasi/lapailgan;
b. kepentingan masyarakat setempat; •.

c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah Peilyedia Bar^g/Jasa yang ada; dan
d. kebutuhan barang/bahan. . ; ^ •

i '

(2) TPK menyusun rencana pelaksailaan Pengddaan Bar^g/Jasa yang meliputi;
a. Rencana Anggaran Biaya (R^) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga

pasar terdekat dari Desa ter^ebut; ;

b. dalam penyusunan RAB dapat metoperhitun^an ongkos kirim atau ongkos
pengambilan atas barang/ja6a yang diadak^;

c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan
d. khusus untuk pekeijaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila

diperlukan).

Bagian Ketiga

Pelalcs^aan

Pasal 17

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa rrieliputi ;
a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) ;

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000,bO (dua rahis juta rupiah); dan,

' . i
c. Pengadasin Barang/Jasa dengan nilai di at4s Rp. 200.D00.000,- (dua ratus juta rupiah).

Paragraf 1

Pengadaan Baraiig/Jasa dehgan Nilai sampai dehgan
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

(

Pasal 18 '
Pengadaan Barang/Jasa de'ngan nilai sampai dengan Rp. 50.00p.000,- (lima puluh juta
rupiah) dil^sanakan dengan ketenttian: [
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;"
b. pembelian sebagaimana dimaksud padd huruf a, dilakukan tanpa permintaan

penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
c. TPK melaicukan negosiasi (tawar-menawar) secaxa ditempat kepada Penyedia

B^ang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan berkualitas baik dan
dituangkan dalam Berita Acara basil negosiasi; dan

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

Paragraf 2

Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai di Atas Rp. 50.000.000,-
fLima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Pasal 19

Pengadaajj. Baraxig/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan ;
a. TPK melakukan pengadaan langsung atas barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa;
b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan TPK dengan cara meminta

penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar

barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekeijaan, volume, dan satuan);



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

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

e. Penyedia Barj^g/Jasu memberikan bukti transaksi benipa noia, faktur pembelian, atau
kuitansi untuk dan atas nama TPK; J •

f. TPK mengumumkan data pekeijaan d^ Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan
infomiasi Desa dan tempat strategis lainnya di Desa feekurang-kurangnya terdiri dari:
1. nama barang atau pekeijaaii yang diaciakan;
2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jafea;
3. harga hasil negosiasi (tawar-menawar)}
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekeijaan;
5. tanggal diumumkan.

. Para^af 3 -
Pengadaan Barang/Jasa dengan I^ilai (p. atad Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Pasdl 20

Pengadaan Barang/Jasa dengan niiai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. TPK mengundang dan meminta 3 (tiga) penawaran secara tertulis dari 3 (tiga) Penyedia

Barang/Jasa yang berbeda dilarnpiri dengan 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 spesilikasi teknis barang/jasa terhadap ketiga Penyedia

Barang/Jasa yang memasukan penawaran; j
d. apabila spesiiikasi teknis barang/jasa yang ditawarkdn:

1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses
negosiasi (tawar-menawar) secara bersdmaan;

2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia fearang/Jasa maka TPK tetap melanjutkan
' dengan proses negosiasi (tawar-menawar) keplada Penyedia Barang/Jasa yang

memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia darang/Jasa, maka TPK membatalkan proses

pengadaan.
e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dirdaksud pada huruf d angka 3 tidak dipenuhi,

maka TPK melaksanakan kembaJi proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3);

f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2
untuk memperoleh hai'ga yang lebih murah dengan tidak mengurangi jumlah dan
kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan
barang atau penyelesaian pekeijaan dan dituangkan ke dalam Berita Acara hsisil
negosiasi (tawar-menawar);

g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangam surat peijanjian yang berisi
sekurang-kurangnya:
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat peijanjian;
2. para pihak;

3. ruang lingkup pekeijaan;
4. nilai pekeijaan;

5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekeijaan;
7. ketentuan keadaan kahar; dan

8. sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan

9. tata cara^pembayajan.



pihak Penycdia Bai'aiig/Jasa yang berwenang menandatangajni surat pcijanjian
sebagaimana dim<iksud pada huruf g adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang,
direktur atau penanggung jawab badan usaha berdasarkan akte pendlrian /anggaran

dasar;

i. TPK mengurQumkaii data pekeijaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan
informasi Desa dan tempat strate^s lainnya di Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. nama barang atau pekeijaan yang diadakan;
2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jdsa;
3. harga hasil negosiasi (1:awar;-menawar); ; \
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksandan pekerjsLan;
5. tanggal dixxmumkan.

i

•» Bagian keempat •
Perubahan Ruang Lingkup Peketjaan

Pasll21
(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memel-intahkan , secara tertuUs kepada Penyedia

Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekeijaan yang meliputi :
a. menambah atau menguran^ volume pekeijaan;

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

i

(2) Terhadap perubahan ruang lingkup peketjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertuUs kepada TPK.

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

(4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
dilakukan addendum surat peijanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dpn total
nilai pekeijaan yang disepakati.

Bagian Kelima
Hembayaran Prestasi Keija

PasaJ 21

(1) Pembayaran atas prestasi pekeijaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah
pekerjaan selesai sesuai ketentuan peg'anjian.

(2) Pembayaran atas prestasi pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
kepada Penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima
Barang/Jasa.

Bagian Keenain
Keadaan Kahar

Pasal 22

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang teijadi diluar kehendek para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kew^jiban yang ditentukan dalam
surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam surat peijanjian
Pengadaan Sarang/Jasa meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana sosial;

c. pemogokan;

d. kebakaran; dan/atau gangguan industri lairmya yang dinyatakan oleh dinas terkait.



(3) Dalam hal teijadi keadaan kahai', Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang
teijadinj^a keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalain waktu paling lainbat 14
(empat belas) hari kalender sejak teqadinya keadaan kahar, dengan menyertakan
salinan asli pemyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh piliak/inslansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan. p^indang-undangan.

(4) Hal-hal mem^kan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para "pihak Penyedia Barang/Jasd tidak tetmasuk kategori keadaan
kahar. • ;

(5) Keterlambat^v-i pelaksanaan pekeijaan ydng diakibitkan oleh' teijadinya keadaan kahar
tidak dikenakan sanksi.

j

(6) Setelah teijadinya keadaan kahar, para t>iiiak dapkt melakukan kesepakatan kembali,
dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat peijanjian keija.

Bagian Ketujuh

Pemutusan Siirat Peijaiijian

. ' Pasal 23 ;

TPK secara sepihak dapat melakukkn pemutUsan surat }5eijanjian keija apabila:
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekeijaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa

sudah melampaui 14 (empat belas) hari k^ender;
b. Penyedia Barang/Ja§a lalai/cidera janji tialam melaksanakaii kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalain jangka %Vaktu yang telah ditetapkan oleh TPK;
c. terbukti terdapat pen3dmpangan prosedur;
d. melakukan persekongkolan dengan pen3^edia barang/jasa lain untuk mengatur harga

penawaran sehingga merugikan pihak/orslng lain; ;
e. membuat dan/atau menyampaikan dokumen daii/atau keterangan lain yang tidak

benar untuk memenuhi persyai-atan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan di dalam
dokumen pengadaan;

[. tidak dapat menyelesaikan pekeijaan Sesuai derigan sur^ peijanjian keija secara
bertanggungjawab.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

(1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa dalam penyediaaii
barang/jasa. para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui
musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperoieh kata mufakat, maka dapat dUakukan penyelesaian melalui pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Serah Terima Pekeijaan

Pasal 25

(1) TPK memerima penyerahan pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan siirat peijanjian.

(2| Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis
kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan
memerintahkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi
kekurangan pekeijaan sebagaimana yang disyaratkaii di dalam surat perj'anjian.

(3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis
kepada PKPKdes melalui TPK setelah pekeijaan selesai 100 % (seratus persen) dengan
dilampiri Brita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeijaan dan Berita Acara Serah Terima
Pekeijaan.



BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasai 26 • j
I .

(1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Pengadadn Barang/Jasa.
(2) Inspektorat Daerah sebagai Aparat PengaWas Intern ^enierintaH (API?) wajib melakukan

pengawasan terhadap proses Perl^adaan Bdrang/Jasd.
(3) Setiap pengaduan tentang Pengadaan Barang/Jksa wajib ditindak lanjuti oleh

Inspektorat Daerah.

Bagian ;Kedua
Sanksi

'f

Pasai 27 . (
(1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan saliksi jika terbukti melakukan dengan sengaja

perbuatan atau tindakan sebagai berikut: ,
a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara

apapun, baik langsung maupuh tidak lahgsung gdna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan prosed^ir yang tbiah ditetapkan dalam dokumen
peijanjian keija dan/atau ketentuan perundang-undflngan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga
penawaran di lucur prosedut* pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/menghambat, merugikan dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan
atau merugikan orang lain;

c. membuat:.dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain "yang tidak
benar untiik memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa; ^

d. mengundurkan diri diri pelaksslnaan peijanjian keija dengan alasan yang tidak benar
untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

e. tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai dengan surat peijanjian keija.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksiid pada ayat (!}, dikenakan sanksi berupa;

a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
b. gugatan secara perdata; dan
c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang bemenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipusn ^pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia
Barang/Jasa, maka TPK:

a. dikenakan sanksi administrasi;

b. dituntut ganti rugi; dan
c. dilaporkan secara pidana.

(5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa
teguran/peringatan tertulis dan apabila tepadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang
dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa,
maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.

(6) Apabila menggunakan penyedia jasa konsultan perencanaan (tenaga ahli} dan tidak
cermat dalam menyususn perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga
mengakibatlcan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas beban biaya APB Desa, maka
pihak konsultan perencana (tenaga ahli) dikenakan sanksi berupa keharusan menyusUn
kembali perencanaan dengan beban biaya dari penyedia jasa konsultaui perencanaan
(tenaga ahli) tersebut dan/atau dituntut dengan ganti rugi sesuai peijanjian keija yang
telah disepakati bersama.



BABVin I
KETENTUAN LAIN-LAIN ^ j

j;.KiiM,' <•']

PasaJ 28

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatu.r dalam Peraturan Bupati inirj^dak termasuk
pengadaan tanah untuk keperluan Desa. : •=

Pasai 29 ; ' ^

(IJ Daiatn masa transxsi selama pemberiakuan PeratUran,Bup^p ini, '̂ apat
membentuk Tim Asistensi Desa. : ; , . ^t '

(2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dtiri: ;,- ;
a. Unit Layanan Pengadaan (ULP); • .> ,
b. Satuan Keija Perangkat Daer^; dan , - * , '
c. unsur lain terkait di Pemerintah Daerahi ;• ^ '^

(3) Tugas dan fungsS Tim Asistensi Desa sebaga^ana dimaksud pada;ay^t (1) |meUp,uti:
a. meningkatkan kapasitas sumberdaya m^usia; dari
b. melakukan pendampingan Pengadaan Bfeirang/Jasa.

BAB ix :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintdhkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kdbupaten Muna.

Diundangkan di Raha
pada tanggal - 0"^-

SEKERTARIS DAERAH,
/I ,

NURDIN PAMONE

20
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