
 

 

 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

 

INSTRUKSI  WALIKOTA  MOJOKERTO 

NOMOR    :   188.55/ 5 /417.101.3/2022 

TENTANG 

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN 

PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA 

MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Dalam  rangka mempercepat Penggunaan Katalog Lokal dan mendukung Gerakan 

Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan 

Pemerintah Kota Mojokerto dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2022 tentang tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka 

menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta Surat Edaran 

Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, maka dengan ini 

menginstruksikan: 

Kepada : 1. Pengguna Anggaran (PA); 

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  

Untuk :    

KESATU : Dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa, agar 

dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang 

didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa agar 

mempertimbangkan antara lain ketersediaan barang/jasa 

yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; 

b. merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak 

penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

barang/Jasa; 

c. mencantumkan/menandai (tagging) Produk Dalam Negeri 

pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam 

aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); 

SALINAN 
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d. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% 

(empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa 

yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil 

dan/atau koperasi dari produksi dalam negeri; 

e. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot 

Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh 

persen); dan 

f. memberikan prefensi harga pada pengadaan barang/jasa 

dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki 

TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). 

KEDUA : Dalam rangka menentukan kriteria barang/jasa yang termasuk 

produk dalam negeri, agar mempedomani definisi produk dalam 

negeri sebagai berikut: 

  a. Barang 

   1. Produk industri 

   a) TKDN: Apabila memiliki sertifikat TKDN sebagaimana 

tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin. 

go.id/. 

   b) PDN: 

    1) produk yang sesuai ditemukan di 

http://tkdn.kemenperin.go.id/referensi_idx.php; 

atau 

    2) adanya informasi perihal kebenaran bahwa produk 

tersebut dibuat di dalam negeri. 

   c) Impor: Selain TKDN dan PDN sebagaimana dimaksud 

pada huruf a) dan huruf b). 

  2. Produk hasil peternakan 

   a) PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

peternakan, bahwa produk peternakan yang 

bersangkutan berasal dari dalam negeri; 

   b) Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a). 

  3. Produk hasil pertanian 

   a) PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

pertanian, bahwa produk pertanian yang bersangkutan 

berasal dari dalam negeri; 

   b) Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a). 
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  4. Produk hasil pertambangan 

   a) PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

pertambangan, bahwa produk pertambangan yang 

bersangkutan berasal dari dalam negeri; 

   b) Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a). 

  5. Produk hasil perikanan 

   a) PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

perikanan, bahwa produk perikanan yang bersangkutan 

berasal dari dalam negeri; 

   b) Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a). 

  6. Produk hasil perkebunan 

   a) PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

perkebunan bahwa produk perkebunan yang 

bersangkutan berasal dari dalam negeri; 

   b) Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a). 

  7. Produk hasil hutan 

   a) PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

kehutanan bahwa produk hasil hutan yang 

bersangkutan berasal dari dalam negeri; 

   b) Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a). 

  8. Produk makanan dan minuman (termasuk katering, 

kudapan) 

   a) PDN: Apabila disediakan oleh perusahaan yang 

berlokasi di dalam negeri; 

   b) Impor: Apabila disediakan oleh perusahaan yang tidak 

berlokasi di dalam negeri. 

  9. Gabungan barang 

   a) PDN: Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh 

persen) dari nilai produk pada gabungan barang 

merupakan PDN atau TKDN; 

   b) Impor: Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dari nilai produk pada gabungan barang 

merupakan Impor. 
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  b. Jasa 

   1. Honor dan Jasa Profesi 

   a) PDN: Apabila seluruhnya atau sebagian besar 

dibayarkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI); 

   b) Impor: Apabila seluruhnya atau sebagian besar 

dibayarkan kepada Warga Negara Asing (WNA). 

   2. Paket meeting/MICE 

   a) PDN: Apabila diselenggarakan di dalam negeri; 

   b) Impor: Apabila diselenggarakan di luar negeri. 

   3. Perjalanan dinas dalam negeri 

   a) Tiket: 

    1) PDN: Apabila perusahaan penyedia transportasi 

adalah perusahaan dalam negeri; 

    2) Impor: Apabila perusahaan penyedia transportasi 

adalah perusahaan luar negeri. 

   b) Selain tiket: Seluruhnya dimasukkan sebagai PDN. 

   4. Perjalanan dinas luar negeri 

   a) Tiket: 

    1) PDN: Apabila perusahaan penyedia transportasi 

adalah perusahaan dalam negeri; 

    2) Impor: Apabila perusahaan penyedia transportasi 

adalah perusahaan luar negeri. 

   b) Lumsum: Seluruhnya dimasukkan sebagai impor. 

   5. Konsultan 

   a) PDN: Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi 

dibayarkan seluruhnya atau minimal 50% (lima puluh 

persen) kepada WNI; 

   b) Impor: Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi 

dibayarkan seluruhnya atau lebih dari 50% (lima puluh 

persen) kepada WNA.  

   6. Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) 

   a) PDN: Apabila dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri; 

   b) Impor: Apabila dikerjakan oleh perusahaan asing.  

   7. Sewa 

   a) PDN: Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh 

persen) dari nilai produk yang disewa merupakan PDN 

atau TKDN sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
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   b) Impor: Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dari nilai produk yang disewa merupakan impor 

sebagaimana dimaksud pada huruf a.  

   8. Jasa Lainnya 

   a) PDN: Apabila disediakan oleh perusahaan yang 

didirikan berdasarkan hukum dan berlokasi di 

Indonesia; 

   b) Impor: Apabila disediakan oleh perusahaan yang 

didirikan tidak berdasarkan hukum atau tidak berlokasi 

di Indonesia.  

  c. Konstruksi (Proyek) 

  1. TKDN: Apabila memiliki sertifikat TKDN sebagaimana 

tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id/; 

  2. PDN: Apabila tidak memiliki sertifikat TKDN sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 namun konstruksi (proyek) 

dikerjakan di dalam negeri dengan nilai proyek maksimal 

Rp 1 miliar; 

  3. Impor: Apabila konstruksi (proyek) dikerjakan tidak di 

dalam negeri atau apabila tidak termasuk dalam TKDN atau 

PDN. 

  d. Paket Gabungan Barang dan Jasa Non-Konstruksi (Proyek) 

  1. PDN: Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh 

persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Non-

Konstruksi (Proyek) merupakan PDN atau TKDN 

sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b; 

  2. Impor: Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Non-

Konstruksi (Proyek) merupakan Impor sebagaimana 

dimaksud pada huruf a atau huruf b. 

KETIGA : Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, agar 

dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

  a. untuk kebutuhan pemilihan makanan dan minuman yang 

belum dibelanjakan, selanjutnya agar dibelanjakan pada 

penyedia/UMK Kota Mojokerto yang telah tayang produknya 

pada Katalog Lokal dan Toko Daring (Bela Pengadaan/Jatim 

Bejo); 
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  b. harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses 

Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan 

Langsung dan E-Purchasing dengan tetap memperhatikan 

ketentuan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efektif, 

efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif 

dan akuntabel; 

  c. memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh 

lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan 

Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai peraturan 

yang berlaku; 

  d. harus mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi 

pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023; 

  e. pengutamaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud huruf d, 

apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume 

kebutuhan barang/jasa dapat dipenuhi oleh Produk Dalam 

Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik; 

  f. melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada 

Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut: 

   1. apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog 

Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki 

jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat 

puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri 

dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen); 

   2. dalam hal kondisi pada angka 1 tidak dapat dipenuhi maka 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan 

(PP) dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN 

kurang dari 25% (dua puluh lima persen); 

   3. dalam hal kondisi pada angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi 

maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat 

Pengadaan (PP) dapat memilih produk dengan label PDN 

namun belum mempunyai nilai TKDN; 

   4. dalam hal kondisi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak 

dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

atau Pejabat Pengadaan (PP) dapat memilih produk impor; 

dan 
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   5. dalam hal kondisi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan 

angka 4 tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) dapat 

menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT  : Dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi belanja 

Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

Lokal yang tergabung dalam Katalog Lokal dan Toko Daring maka: 

a. Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dan Kecil 

untuk menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

lokal, dan meningkatkan pendataan UKM/IKM/Artisan Lokal 

untuk ditayangkan dalam Katalog Lokal dan Toko Daring; 

b. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran 

mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk 

mendaftarkan dan menjadi pedagang Katalog Lokal dan 

(merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP. 

KELIMA  : Khusus untuk produk makanan dan minuman yang telah tayang 

dalam Katalog Elektronik Lokal dengan tetap memperhatikan 

ketentuan prinsip pengadaan barang/jasa, dalam hal pemilihan 

penyedia agar mempertimbangkan pemerataan ekonomi bagi 

penyedia barang/jasa yang sudah masuk dalam Katalog 

Elektronik Lokal Pemerintah Kota Mojokerto dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.0 s/d 50 juta memilih 

minimal 3 (tiga) penyedia; 

b. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.50 juta s/d 100 juta 

memilih minimal 5 (lima) penyedia berbeda; 

c. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.100 juta s/d 150 juta 

memilih minimal 6 (enam) penyedia berbeda; 

d. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.150 juta s/d 200 juta 

memilih minimal 7 (tujuh) penyedia berbeda; 

e. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.200 juta s/d 500 juta 

memilih minimal 10 (sepuluh) penyedia berbeda; 
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f. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.500 juta s/d 1 Milyar 

memilih minimal 15 (lima belas) penyedia berbeda atau 1 (satu) 

penyedia yang mempunyai kemampuan modal cukup yang 

melampirkan surat pernyataan pemanfaatan minimal 15 (lima 

belas) pelaku Usaha Mikro dalam pengerjaan produksinya; 

g. untuk total pagu anggaran belanja makanan dan minuman 

dalam 1 (satu) tahun anggaran Rp.1 Milyar s/d 20 Milyar 

memilih minimal 20 (dua puluh) penyedia berbeda atau 1 

(satu) penyedia yang mempunyai kemampuan modal cukup 

yang melampirkan surat pernyataan pemanfaatan minimal 20 

(dua puluh) pelaku Usaha Mikro dalam pengerjaan 

produksinya. 

KEENAM  : Dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal maka: 

a. Sekretaris Daerah dibantu Kepala Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa dan Pembangunan mengelola Katalog Elektronik 

Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

b. memperbanyak pencantuman barang/jasa dalam Katalog 

Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan 

perangkat daerah yang bersifat kebutuhan berulang/rutin, 

dan dapat distandarisasikan, diantaranya meliputi makanan 

dan minuman, media dan percetakan, seragam dinas, alat 

tulis kantor, jasa kebersihan, jasa keamanan, dan servis 

kendaraan pejabat/operasional; 

c. penggunaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring dapat 

diterapkan secara bersamaan; 

d. pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada ketentuan 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 

Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang Jasa Pemerintah Nomor  122 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Keputusan 

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem 

Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Toko Daring; 
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e. memberikan kesempatan kepada seluruh E-Marketplace 

dalam pelaksanaan E-Purchasing; dan  

f. memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban keuangan 

dengan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan E-Purchasing 

dilakukan melalui surat pesanan mengikuti praktik bisnis 

yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdagangan 

melalui sistem elektronik. 

KETUJUH  : Dalam rangka pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri 

serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan 

pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dilakukan hal-

hal: 

a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan 

pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam 

Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta 

peruntukan paket Usaha Mikro dan Kecil (UMK); 

b. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang akan 

mengenakan sanksi kepada PA/KPA/Pejabat Pembuat 

Komitmen/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang 

lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa 

mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 

Industri apabila: 

1. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 

keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; 

dan/atau 

2. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya 

ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa Produksi 

Dalam Negeri. 

d. pemberian sanksi kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

mengacu pada ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 

Industri apabila melanggar Instruksi KESATU huruf e dan 

huruf f. 

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung 

jawab. 
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Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 26 September 2022          

WALIKOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

Hj. IKA PUSPITASARI, SE. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

RIYANTO, S.H., M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 1969905 199003 1 006 
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