
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 24 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA 

DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efesiensi dalam proses pengadaan 
barang/ jasa di Desa perlu dilakukan perubahan 
pengaturan pengadaan barang/ jasa di Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor 
Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

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 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungj awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); St 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 58 
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI DESA. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 58), diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut; 

Pasal 8 

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa TPK 
memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 
b. menetapkan dokumen pengadaan; ^ 
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c. melakukan evaluasi administrasi dan harga terhadap penawaran 
yang masuk; 

d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa; 
e. membuat rancangan Surat Perintah Keija; dan 
f. menandatangani Surat Perintah Keija; 
g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan 

Barang/Jasa; dan 
h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan 

Barang/ J a sa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah 
Terima Hasil Pekeijaan. 

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pemah terlibat Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 
c. menandatangani Pakta Integritas; 
d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah 

desa; dan 
e. memiliki kemampuan keija secara berkelompok dalam melaksanakan 

setiap tugas/pekeijaannya. 
(3) Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), TPK wajib di dampingi oleh Kader Teknik Desa. 
(4) TPK dilarang mengadakan ikatan peijanjian atau menandatangani 

Surat Peijanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum 
tersedia anggaran. 

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8a yang 
berbun5d sebagai berikut: 

Pasal 8a 

(1) Untuk menyusun perencanaan di Desa maka Kepala Desa Wajib 
memilih dan menetapkan seorang Kader Teknis Desa (KTD) yang 
merupakan warga desa atau warga desa tetangga. 

(2) Kader Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
pokok dan kewenangan sebagai berikut: 
a. melakukan survey; 
b. melakukan desain; 
c. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya; 
d. mengawal pelaksanaan kegiatan; dan 
e. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekeijaan secara 

berkala. 

3. Ketentuan ayat (6) pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 14 

(1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp,50.000.000 

(lima puluh ju ta rupiah); ^ 
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b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh 
ju ta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus ju ta 
rupiah); dan 

c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua 
ratus juta rupiah). 

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 
(lima puluh ju ta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: 
a. tim pengelola kegiatan mengadakan Barang/Jasa kepada 1 (satu) 

Penyedia Barang/Jasa; 
b. pengadaan dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran 

secara tertulis; 
c. pengadaan dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK 

dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa; 
d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) secara 

langsung di tempat kepada penyedia Barang/Jasa; dan 
e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, 

faktur pembelian, a tau kuitansi. 
(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000 (dua ra tus juta 
rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: 
a. tim pengelola kegiatan mengadakan barang/ jasa kepada 1 (satu) 

Penyedia Barang/Jasa; 
b. tim pengelola kegiatan melakukan permintaan penawaran secara 

tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar 
barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekeijaan, 
volume, dan satuan) dan harga; 

c. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form 
yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/ jasa 
(rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekeijaan, volume, dan 
satuan) dan harga; 

d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan 
penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah 
tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/ jasa yang 
diadakan serta tidak memperpanj ang masa penyerahan barang atau 
penyelesaian pekeijaan, bukti negosiasi (tawar menawar) berupa 
berita acara hasil negosiasi; 

e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, 
faktur pembelian, a tau kuitansi; dan ^ 
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f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekeijaan dan penyedia 
barang/ jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan 
papan/ tempat berkumpulnya warga (misalnya ; pos ronda/kamling, 
pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya 
terdiri dari: 
1) nama barang atau pekeijaan yang diadakan; 
2) nama dan alamat penyedia barang/jasa; 
3) harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar); 
4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekeijaan; dan 
5) tanggal diumumkan. 

(4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus 
ju ta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c: 
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 pekeijaan, 
volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa; 

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

c. tim pengelola kegiatan 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; 
2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK 

tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Brang/Jasa yang 
memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan 

3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka 
TPK membatalkan proses pengadaan. 

e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d 
angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses 
pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia 
barang/ jasa yang lain. 

f. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) un tuk memperoleh harga 
yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak 
mengurangi jumlah dan kualitas barang/ jasa yang diadakan serta 
tidak memperpanj ang masa penyerahan barang atau penyelesaian 
pekeijaan Bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil 
negosiasi; 

g. ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat 
peijanjian Keija yang berisi sekurang-kurangnya: 
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat peijanjian para pihak; 
2. ruang lingkup pekeijaan; 
3. nilai pekeijaan; 
4. hak dan kewajiban para pihak; 
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5. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau 
pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan 
barang, apabila diperlukan); 

6. jangka waktu Pelaksanaan pekeijaan; 
7. ketentuan keadaan memaksa; dan 
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan. 

h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat 
Peijanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, a d a l a h Pemilik 
toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi d a n / a t a u Pihak lain yang 
b u k a n Direksi a t a u y a n g n a m any a t i dak d i s e b u t k a n d a l a m 
Ak ta P e n d i r i a n / A n g g a r a n D a s a r s e p a n j a n g p i h a k t e r s e b u t 
p e n g u r u s / k a i y a w a n p e r u s a h a a n y a n g b e r s t a t u s sebaga i 
t e n a g a k e r j a t e t a p d a n m e n d a p a t k u a s a a t a u pendelegasian 
wewenang y a n g s a h dar i Direksi a t a u p i h a k y a n g s a h 
b e r d a s a r k a n Akta Pend i r i an /Anggaran Dasar ; 

i. TPK mengumumkan data barang/pekeijaan dan penyedia 
barang/ jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan 
papan/ tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, 
pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), 
sekurang-kurangnya mencantumkan: 
1. nama barang atau pekeijaan yang diadakan; 
2. nama dan alamat penyedia barang/jasa; 
3. harga hasil negosiasi; 
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekeijaan; dan 
5. tanggal diumumkan. 

(5) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai manfaat ekonomi tidak 
lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak dileikukan melalui mekanisme TPK, 

(6) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam Lampiran 
1.3 sampai dengan Lampiran 1.16 yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14a 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14a 

SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f dan 
Pasal 14 ayat (4) huruf g wajib memenuhi standar ketentuan, syarat umum 
dan format SPK sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.9 dan Lampiran 
1.10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Timor Tengah Selatan. 

Ditetapkan di SoE 
pada tanggal 28 Agustus 2017 

|t BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,^ 

gPAULUS V. R. MELLA 

Diundangkan di SoE 
pada tanggal 28 Agustus 2017 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, I* 

E. P. TAHUN ^ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 
NOMOR 24 
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