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KATA PENGANTAR 
 

Kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  dibeberapa  tempat  belum  dilakukan  dengan  benar, 
bahkan belum dijadikan prioritas dalam usaha pengendalian dan  transparansi  sehingga diperlukan 
buku untuk petunjuk pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. 

Modul  ini bagian dari modul pengembangan untuk pegangan  tenaga pelatih masyarakat yang ada 
dalam Rubelmes yang digagas untu pelatihan bagi pelaku yang ada di kecamatan dan desa, bisa juga 
digunakan  dalam  pelatihan masyarakat  secara  umum  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat 
yang ada. 

Modul ini bisa berdiri sendiri, artinya dalam pelatihan hanya menggunakan modul ini atau digunakan 
bersama dengan modul yang lain, misanya untuk pelatihan TPK bisa hanya memakai modul ini untuk 
pelatihan  pngadaan  barang  dan  jasa  atau  bisa  juga  pada  sat  pelatihan  TPK  dipakai  materi  ini 
dijadikan  bagian materi  dalam  pelatihan  TPK  secara  umum,  pokok  bahasan  diambil  disesuaikan 
dengan kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan. 

Modul  ini  bisa  juga  bagian  kebutuhan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  untuk membentuk  kader 
teknik yang ada di desa,  sasaran utama dalam Rubelmas adalah pembentukan masyarakat peduli, 
masyarakat paralegal, pengembangan media komunikasi dan kader teknik   

 

Jakarta, Oktober 2010 

PNPM Perdesaan. 
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CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 
 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini? 

Buku  ini dapat digunakan oleh fasilitator atau pelatih yang berada dikabupaten atau di kecamatan, 
yang memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaku‐pelaku di tingkat kecamatan dan desa. Jadi buku ini 
dapat digunakan oleh Tenaga Pelatih Masyarakat dan fasilitator atau pendamping lokal. 

Siapa sasaran dari modul pelatihan ini? 

Modul  ini  dipakai  untuk  peningkatan  pelaku  baik  di  desa  maupun  di  kecamatan,  pelaku  yang 
diharapkan bisa melakukan pengadaan barang dan  jasa untuk  transparansi, effiensi dan kepastian 
pengadaan barang pelaku yang ada masyarakat yang menjadi sasaran adalah: 

• KPMD Teknik. 

• Tim penulis Usulan bidang infrastruktu 

• TPKM (Tim Pelaksana Kesehatan Masyarakat) 

• Anggota BPD bidang Fisik Sarana sosial 

• Tim verifikasi bidang infrastruktur 

Bagaimana cara menggunakan buku ini? 

Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  menyediakan  beberapa  kebutuhan  peningkatan  kapasitas 
masyarakat dan pelaku program dalam melaksanakan kegiatan  infrastruktur. Pokok bahasan yang 
disediakan  bukan  disusun menurut  urutan  proses  pelatihan. Masing‐masing modul  dapat  berdiri 
sendiri dan dapat digunakan secara terpisah sesuai kebutuhan peserta pelatihan.  

Modul yang disediakan dalam buku ini meliputi: 

POKOK BAHASAN 1: PENENTUAN KEBUTUHAN PENGADAAN  

POKOK BAHASAN 2: JENIS PENGADAAN BAHAN DAN ALAT 

POKOK BAHASAN 3: PROSEDUR PENGADAAN 

POKOK BAHASAN 4: KEGIATAN PASCA PELELANGAN 

POKOK BAHASAN 5: MASALAH SURVEY DAN PELELANGAN 
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Pokok Bahasan 1: Penentuan kebutuhan pengadaan 

Penentuan kebutuhan pengadaan bahan dan jasa sebelum dilakukan pelelangan oleh TPK yang ada 
di desa, barang disini didefinisikan untuk material dan alatdan jasa adalah layanan pekerjaan layanan 
terbatas pada kegiatan tertentu.  

 
Pokok Bahasan 2: Jenis pengadaan bahan dan alat 
 
Modul  ini  bertujuan  untuk  membantu  peserta  latih  dapat  melaukuan  inventarisasi  jenis  jenis 
kebutuhan barang dan jasa yang akan dilakukan pengadaannya, invetrasisasi pengadaan barang dan 
jasa harus mengacu pada RAB yang sudah dibuat. 
 
Modul ini digunakan jika kelompok diskusi,  pertemuan musyawarah, atau pelaku yang memfasilitasi 
masyarakat tidak memahami beberapa hal: 

• Belum bisa menentukan jenis barang dan jasa yang akan diadakan. 

• Bila masyarakat belum bisa menentukan jumlah barang dan jasa yang harus diadakan 
 

Pokok Bahasan 3: Prosedur pelelangan 
 
Modul  ini bertujuan untuk menyiapkan peserta  latih dapat mengerti prosedur pengadaan barang 
dan jasa, cara cara pengadaan, prosedur pengadaan dan cara pembuatan penawaran. 
Modul ini tepat disampaikan kepada peserta yang mengalami beberapa kendala seperti: 

• Belum bisa dan mengerti tentang prosedur pengadaan barang. 

• Belum bisa dan mengerti tentang cara cara pengadaan barang dan jasa. 

• Belum bisa dan mengerti dengan pembuatan penawaran. 
 
Pokok Bahasan 4: Kegiatan pasca pelelangan 
 
Modul ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada peserta latih untuk mengetahui kegiatan 
kegiatan yang berhubungan dengan pasca pelelangan, kegiatan perjanjian dan realisasi pengadaan 
barang dan jasa.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 

• Masyarakat belum mampu menganalisa  kegiatan‐kegiatan pasca pelelangan  yang harus di 
kerjakan. 

• Masyarakat  belum  mampu  apa  yang  harus  diperhatikan  pada  saat  realisasi  pengadaan 
barang dan jasa pasca pelelangan. 
 

Pokok Bahasan 5: Masalah survey dan pelelangan 
Modul  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  peserta  latih  untuk  mengetahui 
masalah masalah yang timbul pada saat melakukan survey harga pembanding dan atau melakukan 
pelelangan bahan dan jasa yang dilakukan dilapangan .  
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• Masyarakat belum mengetahui masalah yang akan timbul saat melakukan pelelangan barang 
dan jasa. 

 
Langkah Penyusunan Proses Pelatihan 

Sebelum menggunakan modul  ini perlu dilakukan  identifikasi kebutuhan pelatihan. Cara  termudah 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: 

 
• Apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya?  
• Tugas apa yang tidak dapat dikerjakan dengan baik atau kualitasnya tidak memuaskan? 

 

Setelah  teridentifikasi kebutuhan pelatihan,  lakukan pemilihan pokok bahasan yang sesuai dengan 
kebutuhan.  Lihat  pada matrik  kurikulum  sebagai  lembar  ringkasan modul.  Dari matrik  ini  dapat 
dengan mudah memilih pokok bahasan  yang  tepat. Cermati  tujuan  yang  ada dalam  setiap pokok 
bahasan.  Sandingkan  dengan  kebutuhan  pelatihan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  pada  pokok 
bahasan  tersebut  dapat  menjawab  kebutuhan  pelatihan.    Ketika  tujuan  tersebut  menjawab 
kebutuhan pelatihan, masukkan pokok bahasan tersebut dalam daftar materi pelatihan.  

Setelah daftar materi pelatihan tersusun, lakukan penyusunan urutan proses pelatihan. Berdasarkan 
urutan proses pelatihan tersebut buatlah daftar acara pelatihan. 
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PELAKSANAAN PELATIHAN MASYARAKAT 
 

Modul pengadaan barang dan  jasa  ini merupakan pegangan  tenaga pelatih pelatihan masyarakat, 
sasaran  utama  adalah  para  pelaku  ditingkat  desa  yang  akan menjadi  kader  pembangunan  yang 
menguasai  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  desa, melakukan  kegiatan  dalam 
pengadaan barang dan jasa dengan  baik, mampu melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 

Pelatihan  di  tingkat  masyarakat  perlu  dilakukan  dalam  beberapa  model  penyelenggaraan. 
Penyediaan  beberapa  pilihan  pelaksanaan  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi  peserta 
pelatihan.    Pelaksanaan  pelatihan  tidak  harus  dalam  bentuk  klasikal.  Sebaiknya  bentuk  klasikal 
menjadi pilihan alternatif terakhir.  

Pertimbangan  lain  yang  perlu  diperhatikan  ketika merancang  penyelenggaraan  pelatihan  adalah 
ketersediaan  pelatih.  Jika  pelatih  tersedia  pada  setiap  desa maka  pelaksanaan  pelatihan  secara 
bertahap  menjadi  pilihan  terbaik.  Jika  tim  pelatih  hanya  tersedia  di  kecamatan  maka  pilihan 
penyelenggaraan    dalam  beberapa  hari  sekaligus menjadi  pilihan  terbaik.  Demikian  juga  dengan 
jarak tempuh antara rumah tinggal peserta dengan pusat kegiatan penyelenggaraan pelatihan. Jika 
waktu tempuhnya singkat penyelenggaraan bertahap dapat dilakukan. Jika waktu tempuhnya  lama 
terpaksa dilakukan sekaligus. 



 

MATRIK KURIKULUM 
No  Pokok 

Bahasan 
Tujuan Pembelajaran  Metode  Bahan dan Media  Durasi 

1  Penentuan 
Kebutuhan 
Pengadaan 

•  Peserta didik mengerti tentang 
cakupan, prinsip dan tujuan apa saja 
dalam pengadaan bahan dan jasa 

• Penjelasan 
singkat 

• Brainstorming 
• Penugasan 
diskusi 
kelompok 
 

• PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan 

jasa 

 

2  Jenis 
Pengadaan 
Bahan dan 
Alat 

• Peserta didik mengerti tentang jenis 
jenis pengadaan barang yang bisa 
disediakan oleh masyarakat 

• Peserta didik mengetahui pengadaan 
barang yang diadakan oleh pemasok, 
gabungan dari beberapa barang dan 
alat dan jenisnya 

• Penjelasan 
singkat 

• Brainstorming 
• Penugasan 
diskusi 
kelompok 

• PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan 

jasa 

 

3  Prosedur 
Pelelangan 

•  Peserta didik mengetahui tentang IPO 
penentuan calon pemasok 

• Peserta didik mengetahui jenis jenis 
pelelangan yang ada di PNPM Mandiri 
Perdesaan 

• Peserta didik mengetahui cara cara 
membuat penawaran 

• Peserta didik mengetahui cara 
penetapan dan pengumuman 
pemenang 

• Peserta didik mengetahui prosedur 

•  Penugasan 
salah satu 
peserta didik 

• Penjelasan 
singkat 

• Penugasan 
diskusi 
kelompok 

 

• PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan 

jasa 
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pembuatan perjanjian 
4  Kegiatan 

pasca 
pelelangan 

 

• Peserta didik mengerti tentang hal hal 
yang harusd diperhatikan setelah 
proses pelelangan dan penetapan 
pemenang  dan pembuatan perjanjian 
dengan pemasok 

• Penjelasan 
singkat 

• Penugasan 
diskusi 
kelompok 

•  PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan 

jasa 

 

5  Masalah 
Survey  dan 
pelelangan 

 

• Peserta didik mengetahui uraian 
masalah dalam pelelangan 

• Peserta didik mengetahui uraian 
masalah pelelangan 

• Penjelasan 
singkat 

• Penjelasan 
singkat 

• Penugasan 
diskusi 
kelompok 
 

• PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan 

jasa 

 



 

POKOK BAHASAN I  PENENTUAN KEBUTUHAN PENGADAAN 

 

POKOK BAHASAN  :  PENENTUAN KEBUTUHAN PENGADAAN 

TUJUAN  :  • Peserta didik mengerti tentang cakupan, prinsip dan tujuan 
apa saja dalam pengadaan bahan dan jasa 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan jasa 
• Contoh RAB

 

PENGANTAR: 

Penentuan kebutuhan pengadaan bahan dan jasa sebelum dilakukan pelelangan oleh TPK 
yang ada di desa, barang disini didefinisikan untuk material, alat dan jasa adalah pekerjaan 
layanan terbatas pada kegiatan tertentu.  

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator menjelaskan pada peserta didik tentang ruang lingkup pengadaan barang dan 
jasa, prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa menjelaskan tentang pengertian istilah 

 Brainstorming : 
Lakukan curah pendapat dengan menyampaikan pengalaman peserta yang pernah 
melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dalam menentukan barang dan jasa 
yan harus diadakan, baik melalui pelelangan atau survey harga ”Apakah tujuan dari 
pengadaan barang dan jasa?” 

 Tanya Jawab : 
Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal  yang kurang atau belum 
dipahami tentang konsep pengadaan barang dan jasa. 

 Penegasan : 
Berikan penegaan-penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa 
pertanyaan yang diajukan peserta tadi. 

 

PENJELASAN MATERI: 

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut: 

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan   
sumber daya yang terbatas  untuk mencapai sasaran  yang ditetapkan dalam waktu 
sesingkat-singkatnya. 



b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah 
ditetapkan dan dapat memberikan  manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;  

c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia 
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang 
sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria 
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;    

d. Adil/tidak diskriminatif, berarti pengadaan barang/jasa harus memberikan 
perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah 
untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan 
apapun; 

e. Pemberdayaan, berarti pengadaan barang/jasa harus sebagai pembelajaran bagi 
masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan pada umumnya dan khususnya 
pembangunan desanya sendiri. 

f. Langsung, berarti pengadaan barang/jasa harus langsung dari pemilik barang 
dan jasa (tidak boleh melalui perantara). 

Dalam proses pengadaan dan jasa ini ditentukan tujuan, prosedur pengadaan dan 
ketentuan pasca pelelangan (masa pelaksanaan), untuk membantu masyarakat 
mengatur pelaksanaannya sesuai kondisi dan kebutuhan setempat. Selengkapnya 
seperti diuraikan di bawah ini. 

 

TUJUAN 
 

Pengadaan barang dan jasa ini bertujuan antara lain: 

a. Untuk memperoleh barang (material konstruksi) dan jasa (penyediaan 
peralatan/perlengkapan) yang berkualitas baik, terjamin persediaannya, dan hemat 
biaya; 

b. Memudahkan pengawasan, serta menghindari tindak korupsi (mark-up, kolusi, 
nepotisme dan tindakan lain yang merugikan masyarakat) dikarenakan cara 
pelaksanaan yang transparan dan akuntabel; 

c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan 
keputusan dalam pengadaan barang/jasa; 

d. Meningkatkan kemandirian, dan tanggung jawab masyarakat, TPK dan Panitia. 
 

 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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12 

 

 

 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



POKOK BAHASA II  JENIS PENGADAAN 
BARANG DAN ALAT  

 

POKOK BAHASAN  :  JENIS PENGADAAN BARANG DAN ALAT 

TUJUAN  :  • Peserta didik mengerti tentang jenis jenis pengadaan barang yang 
bisa disediakan oleh masyarakat 

• Peserta didik mengetahui pengadaan barang yang diadakan oleh 
pemasok, gabungan dari beberapa barang dan alat dan jenisnya 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan jasa 

 

PENGANTAR: 

Modul  ini  bertujuan  untuk  membantu  peserta  latih  dapat  melaukuan  inventarisasi  jenis  jenis 
kebutuhan barang dan jasa yang akan dilakukan pengadaannya, invetrasisasi pengadaan barang dan 
jasa harus mengacu pada RAB yang sudah dibuat. 
 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator menjelaskan kepada peserta didik tentang mekanisme penentuan kebutuhan 
pengadaan barang dan jasa 

 Brainstorming : 
Lakukan curah pendapat dengan menyampaikan pengalaman peserta yang pernah 
melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dalam menentukan barang dan jasa 
yan harus diadakan, baik melalui pelelangan atau survey harga 

 Penjelasan : 
Penjelasan oleh fasilitator tentang jenis barang yang bisa diadakan oleh masyarakat  
fasilitator menjelaskan kegiatan pebgadaan barang yang bisa diadakan oleh masyarakat 
dengan dibayar sesuai dengan HOK dilanjutkan dengan fasilitator menjelaskan jenis 
barang yang bisa diadakan oleh pemasok dengan cara pelelangan >15jt, penjelasan 
pengadaan barang dengan Non pelelangan dengan harga dibawah<15jt, cara membuat 
daftar survey harga. 

 Tanya Jawab : 
Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal  yang kurang atau belum 
dipahami tentang konsep pengadaan barang dan jasa. 

 Penegasan : 
Berikan penegaan-penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa 
pertanyaan yang diajukan peserta tadi. 
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PROSEDUR PENGADAAN 
Prosedur pengadaan barang dan jasa ini meliputi penentuan kebutuan pengadaan, cara-
cara pengadaan, prosedur pelelangan, cara pembuatan penawaran,  penetapan dan 
pengumuman pemenang serta pembuatan perjanjian, sebagai berikut: 

 

I. Rencana Pengadaan 
a. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RAB, ditentukan 

terlebih dahulu oleh TPK, FT, dan masyarakat apakah barang dan jasa 
tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat dari material lokal atau 
harus diadakan dari luar, pada waktu penyusunan RAB.  

b. Pengadaan barang dan jasa mencakup: 

c. Jumlah barang dan jasa  
d. Bahan fabrikasi atau bahan/material yang tidak dapat dipenuhi dari lokal, 

syarat kualitas atau kapasitas 
e. Jadwal pengadaan, termasuk ketetapan tempat pengiriman (dekat/jauh di 

lokasi kerja) 
f. Penentuan harga dan penjual/pemasok (supplier/leveransir/agen) 

 

II. Cara pengadaan  
a. Cara pengadaan yang digunakan terdapat 2 macam, yaitu pengadaan barang 

dengan cara pengumpulan bahan langsung oleh masyarakat serta 
pengadaan barang dan jasa dengan cara dibeli/sewa dari pemasok, berikut: 

a. Pengadaan bahan dengan cara dikumpulkan atau disediakan  oleh 
masyarakat sendiri.  
Pengadaan sejenis ini harus sudah direncanakan sejak penyusunan desain 
melalui musyawarah desa, selanjutnya  dituangkan dalam formulir RAB dengan 
memberi keterangan pada kolom bahan. 

Contoh: batu belah 800 m3 (dikumpulkan oleh masyarakat) 

Syarat yang harus dipenuhi pada pengadaan bahan oleh masyarakat: 

i. Lokasi bahan berada di desa terkait dari desa terdekat  
ii. Lahan material tidak dikuasai oleh pemasok atau individu/kelompok 

tertentu 
iii. Kelompok pengumpul bahan dalam desa dapat ditunjuk berdasarkan 

musyawarah dan dibayar secara langsung berdasarkan HOK dengan 
menggunakan Formulir PTO - Form C: Sistem Upah Borong. Kepala 
kelompok juga dibayar sebagai pekerja. Pengadaan oleh masyarakat tidak 
dikenai pajak apapun.  

iv. Biaya sewa kendaraan terkait dengan pengadaan dari masyarakat  dapat 
dibayar secara terpisah (mengikuti mekanisme pengadaan), dimasukkan 
biaya alat., . 
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Contoh pada kegiatan diluar prasarana bisa dilakukan dengan cara tersebut di 
atas, misal pada kegiatan pekerjaan mebeler jika kayu dikumpulkan oleh 
masyarakat, sedang untuk pekerjaan pembuatannya bisa memakai sistem 
harian (Form B) atau upah borong (Form C) 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



 

b. Pengadaan barang dan jasa dengan cara beli/sewa dari pemasok. 
i. Jika nilai barang/jasa kurang dari 15 juta rupiah, tidak harus pakai 

pelelangan tetapi cukup dengan membandingkan harga (comparative 
shopping) yang dibuktikan dengan dokumen hasil survei bahan dan alat 
dari minimal 3 pemasok (pada hasil survei barang pabrikasi dilengkapi 
dengan merk, ukuran dan data kualitas).  Dokumen hasil survei 
barang/alat dimaksud menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan 
pelaksanaan kegiatan.  

ii. Jika nilai barang/jasa  ≥ 15 juta rupiah, maka pengadaannya dilakukan 
melalui proses pelelangan  
Yang dimaksud jumlah biaya pengadaan lebih atau kurang dari 15 juta 
rupiah adalah biaya bahan atau alat yang terdapat pada RAB mengikuti 
ketentuan: 

• Ditentukan berdasar jenis bahan yang biasa disediakan oleh para 
pemasok  

  Contoh:  

Gabungan-1, batu dan pasir digabung karena dapat diadakan melalui 
pemasok-pemasok yang sama.  

Gabungan-2, semen dan besi tidak digabung karena diadakan melalui 
pemasok-pemasok lain  

Gabungan-3, batu, pasir, semen dan besi digabung karena dapat 
diadakan oleh pemasok yang sama 

Pada pekerjaan diluar prasarana seperti pada paket mebeler, jika TPK 
dan Panitia merencanakan untuk mendapatkan hasil jadi, dan contoh 
lainnya seperti pengadaan peralatan laboratorium sekolah, maka yang 
menentukan apakah perlu pelelangan atau tidak, adalah jumlah 
biayanya. 

• Bahan atau alat yang bersifat pelengkap atau sebagai alat bantu dapat 
dilakukan dengan perbandingan harga dari hasil survei, meliputi 
berbagai ukuran beserta kelengkapannya. 

• Tidak boleh memecah paket pengadaan untuk tujuan menghindari 
pelelangan,   

iii. Khusus sewa alat, jika hasil survei membuktikan bahwa alat yang berasal 
dari pemerintah lebih murah dari swasta maka boleh dilakukan penunjukan 
walaupun harga lebih dari 15 juta, namun harga harus dikonfirmasi oleh 
FT-Kab (Form Hasil Survei Bahan/Alat). Perbandingan harga ini berdasar 
atas tahun pembuatan, kapasitas dan jenis alat yang sama, 

iv. Harga dari pemasok sudah termasuk pajak. Kewajiban menyetor pajak 
adalah tanggung jawab pemasok pemenang lelang. TPK tidak mengurus 
atau melaporkan pembayaran pajak 
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modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



POKOK BAHASAN  : PROSEDUR PELELANGAN  

 

POKOK BAHASAN  :  PROSEDUR PELELANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta didik mengetahui tentang IPO penentuan calon pemasok 
• Peserta didik mengetahui jenis jenis pelelangan yang ada di PNPM 
Mandiri Perdesaan 

• Peserta didik mengetahui cara cara membuat penawaran 
• Peserta didik mengetahui cara penetapan dan pengumuman 
pemenang 

• Peserta didik mengetahui prosedur 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan jasa 

 

PENGANTAR: 

Modul  ini bertujuan untuk menyiapkan peserta  latih dapat mengerti prosedur pengadaan barang 
dan jasa, cara cara pengadaan, prosedur pengadaan dan cara pembuatan penawaran. 
PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator menjelaskan 3 pola pelelangan yang ada 

- Pola1 : Penjelasan di lokasi calon pemasok yang ditetapkan untuk di kunjungi 
- Pola 2 : Penjelasan kepada calon pemasok di desa 
- Pola 3 : Penjelasan pada calon pemasok disalah satu desa perwakilan 

Penjelasan beserta dengan langkah langkah ketiga pola tersebut 

 Penugasan  : 
Fasilitator meminta peserta untuk berbagi manjadi 3 kelompok, masing masing kelompok 
untuk mendiskusikan tentang ketiga pola tersebut  

- Kondisi geografis desa yang sesuai dengan pola yang ada 
- Pengadaan jenis barang dan jasa yang cocok dengan masing masing pola 

tersebut 
Masing masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain memberikan 
masukan sehingga diperoleh hasil diskusi yang menjadi kesepakatan kelas, begitu 
bergulir kekelompok lain. 
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 Permainan : 
Lakukan permainan “menyusun urutan proses pelelangan” bagi menjadi 3 kelompok, 
masing masing kelompok diberikan kertas metaplant yang sudah ditulis urutan kegiatan 
pelelangan yang sudah diacak, dengan bersama sama tiap kelompok ditugaskan 
menyusun urutan yang benar mengenai urutan sebuah pelelangan bebas 
Kelompok yang benar dengan waktu tercepat akan dijadikan pemenang dan diberikan 
hadiah 

 Brainstorming : 
Lakukan curah pendapat tentang pemilihan pola pelelangan yang tepat yang digunakan 
di desa masing masing . 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



 Tanya Jawab : 
Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang atau belum 
dipahami tentang pemilihan pola pelelangan. 

 Penegasan : 
Berikan penegaan-penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa 
pertanyaan yang diajukan peserta tadi. 

PENJELASAN MATERI: 

MATRIX LANGKAH FASILITASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



 

POKOK BAHASAN  : KEGIATAN PASCA PELELANGAN  

 

POKOK BAHASAN  :  KEGIATAN PASCA PELELANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta didik mengerti tentang hal hal yang harus diperhatikan 
setelah proses pelelangan dan penetapan pemenang  dan 
pembuatan perjanjian dengan pemasok 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan jasa 

 

PENGANTAR: 

Modul ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada peserta latih untuk mengetahui kegiatan 
kegiatan yang berhubungan dengan pasca pelelangan, kegiatan perjanjian dan realisasi pengadaan 
barang dan jasa 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Penjelasan fasilitator tentang penetapan dan pengumuman pemenang, kriteria 
penetapan pemenang pelelangan, hal hal yang harus diperhatikan dalam membuat 
perjanjian antara TPK dan Pemasok sebagai pemenang . 

 Penugasan  : 
Bagikan pada peserta formulir perjanjian anataravTPK dan pemasok, masing masing 
peserta untuk mengisi formulir perjanjian kontrak yang seolah membuat surat perjanjian 
kontrak, hasil dikumpulkan pada fasilitator, salah satu peserta ditunjuk untuk 
mempresentasikan hasil yang dibuat, peserta lain untuk mengamati dan memberikan 
masukan tentang kekurangan kekurangan yang ada dalam perjanjian kontrak tersebut, 
setelah dirasa komplit oleh fasilitator maka akan menjadi referensi untuk semua peserta . 

 Penegasan : 
Berikan penegaan-penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa 
pertanyaan yang diajukan peserta tadi. 
 

PENJELASAN MATERI: 

Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
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Untuk penetapan calon pemenang pelelangan, maka sebagai kunci 
keberhasilannya adalah transparansi yaitu pada saat penawaran dibuka oleh 
TPK dan Panitia harus disaksikan oleh wakil masyarakat dan selanjutnya 
diumumkan hasilnya.  

 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



Adapun cara penetapan pemenang pelelangan ditentukan berdasarkan 
kriteria sebagai berikut: 

a. Pada pelelangan langsung, pemasok yang dapat dipilih sebagai calon 
pemenang berlaku hanya pemasok-pemasok yang menghadiri acara di 
desa.  

b. Pada pelelangan  tidak langsung, pemasok yang dipilih sebagai calon 
pemenang adalah berdasarkan atas penawaran tertulis yang telah dikirim 
oleh pemasok dalam amplop tertutup, walaupun sebagian wakil atau 
seluruh pemasok tidak hadir. 

c. Identitas, pemasok yang dipilih sebagai calon harus ada identitas jelas 
dan memiliki tenaga kerja serta alat angkut sendiri. 

d. Penentuan pemenang, dilaksanakan secara langsung dengan cara  
mempertimbangkan penawaran harga yang terendah dan kualitas yang 
memenuhi persyaratan, tetapi tidak menutup kemungkinan pemenang 
ditentukan setelah mempertimbangkan faktor lain seperti jadwal 
pengiriman dan jaminan persediaan volume sesuai kebutuhan. 

e. Penawaran terendah, jika terjadi harga penawaran terendah di atas RAB 
(sebagai Owner Estimate) namun dipandang layak sebagai pemenang, 
maka harus dipastikan kewajarannya sesuai kondisi saat itu oleh TPK, FT-
Kec dan FT-Kab melalui bukti hasil survei harga ulang.    

f. Penawaran terlalu tinggi, bila semua harga penawaran dirasakan terlalu 
tinggi, TPK dan Panitia dapat membatalkan hasil pelelangan. 

g. Penawaran ulang, dapat diulangi secara langsung, atau setelah 
diperhitungkan kembali volume kebutuhan dan persediaan dana. Untuk 
mengatasi masalah seperti ini disarankan pelaksanaan pelelangan ulang 
memakai proses pelelangan pola 1. 

 

Bila acara pelelangan telah diselesaikan, maka TPK dan Panita harus 
secepatnya mengumumkan hasil keseluruhan tentang pelelangan, termasuk  
pemenang pelelangan, sebagai berikut: 

a. Pengumuman kepada masyarakat, meliputi hasil penawaran beserta 
kelengkapannya, dan berita acara pelelangan.  Copy atau salinan 
dokumen ditempelkan pada papan informasi atau media lainnya yang 
terdapat di lingkungan masyarakat dan mudah dilihat. 

b. Pengarsipan, bahwa hasil-hasil dari proses pelelangan harus disusun dan 
dimasukkan pada arsip TPK. Arsip ini harus disimpan dan dapat dilihat 
sewaktu-waktu oleh masyarakat, baik pada masa pelaksanaan maupun 
pasca pelaksanaan.  

 

Pembuatan Perjanjian 
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Setelah calon pemenang ditentukan, TPK dan pemasok membuat dan 
menandatangani perjanjian.  Perjanjian memakai Formulir Surat Perjanjian 
Kontrak termasuk persyaratannya, yang ada pada Formulir PTO. Pasal pada 
perjanjian dapat dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan setempat, dan 
sebagai contoh diuraikan di bawah ini: 

a. Mencantumkan pasal tentang sanksi, dibuat untuk antisipasi bila 
pemasok tidak memenuhi perjanjian. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh 
TPK jika pemasok tidak mampu atau melakukan pelanggaran atas 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



perjanjian. Pada prinsipnya, pemasok terikat dengan perjanjian, dan TPK 
dapat menggunakannya sesuai pasal yang disepakati sehingga tidak ada 
pihak yang dirugikan.  Pembayaran dilakukan setelah bahan diterima. 

b. Perjanjian harus dilampiri dengan jadwal pengiriman bahan, untuk 
memudahkan pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan 
penempatan bahan. 

c. Khususnya untuk alat berat selain mesin pemadat, harus dicantumkan 
persyaratan pencapaian kualitas pekerjaan misalnya dengan gambar dan 
lokasinya (lihat prosedur penggunaan alat berat) serta sanki kepada 
pemasok jika tidak dapat memenuhinya. 

d. Bila pemasok tidak bisa memenuhi volume dan jadwal yang telah 
dijanjikan, TPK berhak memberikan sebagian dari  pekerjaan ini kepada 
pemasok yang lain (dengan harga yang sama).  TPK memberi peringatan 
tertulis sebelum tindakan ini dilakukan. 

Modifikasi perjanjian tidak boleh merugikan masyarakat (prosesnya tetap 
didahului dengan musyawarah TPK dan Panitia serta wakil masyarakat).  Bila 
pemasok tidak menyetujui dengan persyaratan yang ditetapkan oleh TPK, 
TPK dan Panitia berhak mengundang pemasok berikutnya untuk membuat 
perjanjian, tetapi tetap menggunakan harga terendah dan memenuhi standar 
kualitas. 

 

 

 

 

KEGIATAN PASCA PELELANGAN (MASA PELAKSANAAN) 

 

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan atau terjadinya bencana 
alam termasuk perubahan harga tertentu secara nasional dan sifatnya sudah 
mengganggu kelancaran pekerjaan, pada prinsipnya TPK dapat mengusulkan revisi. Bila 
terjadi perubahan maka revisi kegiatan tetap mengikuti prosedur sesuai PTO, yaitu harus 
dibuat Berita Acara Revisi.   

Hasil revisi tersebut dipakai sebagai dasar peninjauan ulang dengan pemasok (bilamana 
pemasok memang tidak akan mampu melanjutkan kegiatan) dan perundingan dapat 
untuk mengubah spesifikasi, harga, dan jadwal.   

Beberapa contoh kasus yang mempengaruhi kemampuan pemasok untuk memenuhi 
perjanjian antara lain: 

a. Faktor cuaca, adalah cuaca yang tidak dapat diantisipasi, yang menyebabkan 
terlambat pengiriman; 

21 

b. Terjadinya bencana alam, adalah suatu bencana alam yang mempengaruhi jalan 
yang digunakan untuk mengirim bahan sehingga terlambat pengriman 

c. Keterlambatan penyiapan lokasi, jika TPK terlambat untuk menyiapkan lokasi 
yang menyebabkan pengiriman ditunda; 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



d. Kenaikan harga bahan standar (misalnya harga besi, pipa, atau semen), 
adalah harga patokan standar (HPS) yang mempengaruhi semua pemasok 

e. Kenaikan harga bahan bakar kendaraan, adalah kenaikan harga yang sangat 
mempengaruhi transportasi secara umum.   

 

Bila TPK tidak menyetujui adanya perubahan, maka perjanjian berjalan terus dan sanksi 
berlaku bila pemasok tidak memenuhi persyaratan. Jika perjanjian dibatalkan, maka TPK 
wajib mengadakan pelelangan ulang.  

 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



POKOK BAHASAN  : MASALAH SURVEY DAN PELELANGAN  

 

POKOK BAHASAN  :  MASALAH SURVEY DAN PELELANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta didik mengetahui uraian masalah pelelangan 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO Penjelasan 12 
• Bahan Bacaan pengadaan barang dan jasa 

 

PENGANTAR: 

Modul ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta latih untuk mengetahui 
masalah masalah yang timbul pada saat melakukan survey harga pembanding dan atau melakukan 
pelelangan bahan dan jasa yang dilakukan dilapangan 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator memberikan penjelasan ada banyak kendala dalam pengadaan barang dan 
jasa. 

- Kendala pada persiapan pelelangan 
- Kendala dalam proses pelelangan 
- Kendala dalam penentuan pemenang 
- Kendala dalam memmbuat perjanjian 
- Kendala saat proses pengadaan barang dan jasa oleh pemasok 

 Penugasan  : 
Bagi peserta latih dibagi menjadi 5 kelompok masing masing kelompok membahas materi  

- Kendala pada persiapan pelelangan 
- Kendala dalam proses pelelangan 
- Kendala dalam penentuan pemenang 
- Kendala dalam memmbuat perjanjian 
- Kendala saat proses pengadaan barang dan jasa oleh pemasok 

Setelah melakukan diskusi, masing masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, 
saat satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kelompok lain memberikan 
masukan sehingga hasil diskusi yang dihasilkan cukup maksimal dan menjadi referensi 
bagi semua peserta 

 
 Penegasan : 
Berikan penegaan-penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa 
pertanyaan yang diajukan peserta tadi. 
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PENJELASAN MATERI: 

 

 

modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 



modul masyarakat: pengadaan barang dan jasa 
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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