
 

 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR     40      TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS SWAKELOLA INFRASTRUKTUR  

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MOJOKERTO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan 

pembangunan perlu peningkatan kinerja, transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta efektifitas 

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  Mojokerto; 

b. bahwa dalam rangka kesesuaian dan keseragaman dalam 

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pada seluruh 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Mojokerto dan menyesuaikan ketentuan Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, perlu 

ditetapkan petunjuk teknis swakelola infrastruktur;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang  Petunjuk Teknis Swakelola Infrastruktur 

Pemerintah Kota Mojokerto; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

SALINAN 



2. Undang-UndangNomor17Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor9 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
NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6206);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322) ;

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor63);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor57);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 22jPRTjMj2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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c.TimPengawas.

b.TimPelaksana; dan

a. TimPersiapan;

Pasal3

(1) PenyelenggaraSwakelola terdiri atas:

Ruang lingkup Pedoman Swakelolameliputi:

a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola;

b. persiapan Swakelola;

c. pelaksanaan Swakelola;

d. pengawasan Swakelola;dan

e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasa12

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa khususnya
pembangunan infrastruktur melalui Swakelola.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANWALIKOTATENTANG PETUNJUK TEKNIS
SWAKELOLA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH KOTA
MOJOKERTO.

MEMUTUSKAN:

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman
Swakelola(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2021
Nomor485);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
593);

19. Peraturan Daerah Kota MojokertoNomor 10 Tahun 2020
tentang PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranDaerah
Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan
Lembaran Daerah KotaMojokertoNomor36/D);
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Penetapan Penyelenggara Swakelola Infrastruktur dilakukan
sebagai berikut:

a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pengguna
AnggaranjKuasaPenggunaAnggaran;dan

b. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan
KelompokMasyarakatpelaksana Swakelola.

Pasal6

b. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perangkat
Daerah penanggungjawab anggaran danj atau berdasarkan
usulan KelompokMasyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi
olehKelompokMasyarakatpelaksana Swakelola.

PenyelenggaraanSwakelola Infrastruktur dilakukan berdasarkan
tipe Swakelolasebagaiberikut:

a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan
diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
dan

Pasal5

(2) TimPelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
kegiatan pemilihanPenyediaBarangjJasa dapat dilaksanakan
oleh Kelompok Ketja (Pokja) Pemilihan pada Unit Kerja
Pengadaan BarangjJasa (UKPBJ)PemerintahKotaMojokerto.

(4) TimPengawassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c memilikitugas mengawasipersiapan danpelaksanaan
fisikmaupun administrasi swakelola.

Pasal4

(1) TimPersiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana biaya.

(2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Swakelola tipe I dapat berasal dari Pengelola
PengadaanBarangjJasa.
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Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Proses pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang sedang
dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan,
dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/clasa Pemerintah Nomor 8 Tahun
2018 tentang PedomanSwakelola.

Pasal 10

Pedoman Swakelola tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Pasal9

(2) Dokumen Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna
Anggaran.

Pasal8

(I} Dalam penyelenggaraan swakelola dibutuhkan Dokumen
Swakelola.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan
pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/ atau
stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum
dapat menyesuaikan prosedury tata cara pedoman Swakelola.

Pasal 7
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1.2 Pengertian Swakelola

Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola Infrastruktur adalah cara
memperoleh barangjjasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah
atau KelompokMasyarakat.

Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan
tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih
efektif danj atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola
dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan
sumber dayajkemampuan teknis yang dimiliki pemerintah daerah,
barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan
peran sertajpemberdayaan KelompokMasyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber
dayajkemampuan teknis yang dimiliki pemerintah daerah,
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barangj Jasa melalui
Swakelola sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah, perlu disusun Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Teknis Swakelola Infrastruktur.

Dalam petunjuk teknis ini memuat Perencanaan Swakelola,
Persiapan Swakelola, Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan
Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola untuk masing-masing tipe
Swakelola Infrastruktur serta Sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan
Swakelola Infrastruktur.

1. PENDAHULUAN

PETUNJUK TEKNIS SWAKELOLA INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LAMPlRANPERATURANWALIKOTAMOJOKERTO

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SWAKELOLA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH KOTA
MOJOKERTO
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b. Jasa pemilihan Penyedia Barang/-Jasa (agen pengadaan) dari unsur
UKPBJ Pemerintah Daerah.

c. Barang/ jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi
masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi
masyarakat tersebut berupa Pembangunan fisiko

'? Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana
yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi
sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,
dibangun oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat
penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh:
Pembangunan/ pemeliharaan jalan kelurahanj'kampung,

1.4 Kriteria Barang/ Jasa yang diadakan melalui Swakelola

Contoh barangfjasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak
terbatas pada:

a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya
tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala
kecil, sederhana], penanaman gebalan rumput, Pengadaan
Barang/.Jasa di lokasi terpencil, atau renovasi rumah tidak layak
huni.

b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku
usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/ atau lokasiyang sulit
dijangkau;

c. Memenuhl kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimaJkan
penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah;

d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di
Perangkat Daerah;

e. Meningkatkan partisipasi Kelompok Masyarakat;

f. Meningkatkan efektifitas dan/ atau efisiensi jika dilaksanakan
melalui Swakelola; dan/ atau

g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang
mampu disediakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.3 Tujuan Swakelola

a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku
usaha;

Dalam rangka peningkatan peran serta.Zpemberdayaan Kelompok
Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan
kompetensi Kelompok Masyarakat.
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1.6 Persyaratan Penyelenggara Swakelola

a. SwakelolaTipeI

PenyelenggaraSwakelolatipe I memilikisumber daya yang cukup dan
kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola.

Swakelolatipe I juga dapat dilaksanakan oleh:

1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)yang merupakan bagian
dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai
instansi induk; atau

2) Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari
KementerianjLembagapenanggungjawabanggaran.

b. SwakelolaTipeIV

Persyaratan PenyelenggaraSwakelolatipe IVyaitu:

Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang
yangmemuat:

1) memilikisekretariat dengan alamat yang benar danjelas di lokasi
tempat pelaksanaan kegiatan; dan

2) memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan
barangjjasa sejenisyang diswakelolakan.

1.5 Penyelenggara Swakelola Inrrastruktur

Swakeloladilaksanakan oleh PenyelenggaraSwakelolayang terdiri dari
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawasyang memiliki tugas
meliputi:

a. TimPersiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,dan
rencana biaya;

b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran;

c. Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun
administrasi Swakeloladan penyerahan hasil pekerjaan;

d. Tim Persiapan, Tim Pelaksana, danj atau Tim Pengawas dapat
berasalj ditambahkan dari unsur PengelolaPengadaan BarangjJasa
sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan.

pembangunanjpemeliharaan saluran irigrasi mikrojkecil,
pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur
resapan, pembuatan gapura atau pembangunanjperemajaan
kebun rakyat.
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3.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

PAjKPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas
usulan dari PPK.Tim Persiapan terdiri dari pegawai Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai
Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran. Untuk kegiatan tertentu yang
membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, maka Penyelenggara Swakelola
dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.

Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahlijteknisj
narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe I tidak
boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
PenyelenggaraSwakelola.

1. Penetapan Penyelenggara PPK PAjKPA

Swakelola

2. Rencana . tan Tim PPK

3. Jadwal Tim PPK

4. Reviu Tim PPK

5. ReviuRAB Tim PPK

3.1 Persia pan

PPKmengoordinasikan persiapan Swakelola tipe I setelah penetapan DPA
dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh
Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran. Kegiatan persiapan
Swakelola tipe I sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. Persiapan Swakelola Tipe I

3. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA BASIL
PEKERJAAN DAN SANKSI PADA SWAKELOLA TIPE I

Ketentuan dan prosedur penyusunan spesifikasi teknisjKAK dan
perkiraan biayajRencana AnggaranBiaya (RAB)sebagaimana masuk ke dalam
tahap perencanaan mengacu pada tahapan perencanaan yang diatur dalam
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor512).

2. PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
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Kegiatan tersebut meJiputi:

a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga ahli/feknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
PenyelenggaraSwakelola;

2) biaya baharr/rnaterial termasuk peralatarr/suku cadang (apabila
diperlukan);

3} biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); darr/atau

5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan.

b. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/ atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaranyang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

c. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

3.1.5 Reviu RAB.

3.1.4 Reviu spesifikasi teknis/KAK

Tim persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu
menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DPA.

3.1.3 Jadwal Pelaksanaan

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatarr/ sub kegiatan/
output dengan ketentuan:

a. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhimya pelaksanaan
swakelola;dan/ atau

b. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan
dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang
diperlukan.

3.1.2 Rencana Kegiatan

TimPersiapan Swakelola tipe I melakukan tugas:

a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan; dan/ atau

b. menyusun daftar/ struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan.
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Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatanr sub kegiatarr/output sesuai dengan hasil
persiapan. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah

ditetapkan oleh PPK;
2. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau

tenaga pendukung), sarana prasaranaj'peralatan danrnaterial /bahan
kepada PPKsesuai dengan rencana kegiatan;

3. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan;

4. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerjasarana
prasarana/ peralatan dan material/bahan;

5. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang
diatur dalam dokumen Kontrak.

6. PPKmelakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang
meliputi:
a) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau

tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau
dengan cara upah borong;

b) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahliynarasumber (apabila
diperlukan);

c) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
d) Pembayaran baharr/material dan peralatan Zsuku cadang.

3.2 Pelaksanaan

d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan
baharr/rnaterial yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui
penyedia; dan/ atau

e. menyusun dokumenpersiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/.Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak
terpisah, yang meliputi: HPS,rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.

Apabila dalarn pelaksanaan Swakelola tipe I terdapat kebutuhan
Pengadaan Barang/iJasamelalui Penyediamaka:

)0> Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Selanjutnya PPKmenetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAByang
telah direviu oleh Penyelenggara Swakelola dan dilanjutkan dengan
Pelaksanaan Swakelola.
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Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika
pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada PenyelenggaraSwakelolaatas
adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian
yang dilakukan oleh PPKterhadap PenyelenggaraSwakelola. Penilaian
PPKterhadap PenyelenggaraSwakeloladapat berdasarkan atas penilaian
PPK.PenyelenggaraSwakelolayang terbukti melakukan pelanggaranatas
penyelenggaraanSwakeloladikenakan pembatalan sebagaiPenyelenggara
Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

3.5 Sanksi

3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan
PenyerahanHasilPekerjaanSwakelola pada Swakelola tipe I

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Timpelaksana menyerahkanhasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan

pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan;

b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas
dengan BeritaAcaraHasil Pemeriksaan;dan

c. PPKmenyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

3.3 Pengawasan

TimPengawasmelaksanakan tugas pengawasanadminiatraei,teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yangmeliputi:

1. verifikasiadministrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
2. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk

mengetahui realisasi fisikmeliputi:
a) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

b) pengawasanpenggunaan tenaga kerja (tenagaahli, tenaga terampil
atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana
prasarana Zperalatandan material/bahan; dan

c) pengawasan pengadaan barang/jasa (jikaada).
3. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola.Apabiladalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,Tim
Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim
persiapan atau tim pelaksana untuk segeramengambiltindakan korektif.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4.1.2 Rencana Kegiatan

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari
instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahlr/teknis
/narasumber yang ditugaskan oleh PPKuntuk melakukan tugas:

a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan; dan/ atau

b. menyusun daftar Zstruktur rencana kegiatan (work breakdown
structure)yang akan dilaksanakan.

4.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

PA/KPAmelalui PPKmenyampaikan undangan kepada Kelompok
Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola.Jika Kelompok
Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan
Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat
menyampaikan surat pemyataan kesediaan sebagai pelaksana
Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok
Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelolamerupakan
usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan
KelompokMasyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola.

Setelah KelompokMasyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPKmeminta
KelompokMasyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan
proposal dan RAB.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara
Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari
pengurus/ anggota KelompokMasyarakat pelaksana Swakelola.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab
anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi
Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/ asistensi
penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat
melakukan perikatarr/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola
tipe IV.

4.1 Persiapan

PPKmelakukan koordinasi persiapan Swakelolatipe IVsetelah penetapan
DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh
PA/KPA.

4. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA BASIL
PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV
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kerja, sarana
dilaksanakan

d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga
prasaranaj'peralatan dan materialj'bahan yang
dengan pengadaan melalui penyedia.

Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga
ahliyteknia/riarasumber yang ditugaskan oleh PPKuntuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola melakukan
reviuRAByang disusun oleh TimPersiapanyang berasal dari Kelompok
Masyarakat sebelum diserahkan kepada PPK.

4.1.5 Reviu RAB

Tim Pelaksana mengajukan RABSwakelola kepada PPK Kegiatan
tersebut meliputi:

a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara
Swakelola;

2) biaya bahan /material termasuk peralatan Zsuku cadang(apabila
diperlukan); dan/atau

3) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan.

b. menyusun rencana total biaya secara rind dalam rencana biaya
bulanan dan/ atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaranyang telah ditetapkan dalamdokumen anggaran;

c. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan; dan/ atau

4.1.4 Reviu Spesifikasi

Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga
ahliyteknisynarasumber yang ditugaskan oleh PPKuntuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola melakukan
reviu atas KAKyaitu menyesuaikan KAKperencanaan Swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DPA.

4.1.3 Jadwal Pelaksanaan

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatarr/
output dengan ketentuan:

a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhimya pelaksanaan
Swakelola;dan/ atau

b) menetapkanjadwal pelaksanaan Swakelolaberdasarkan kebutuhan
dalam KAK,termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang
diperlukan.
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4.1.6 Kontrak Swakelola

PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang disetujui dalam DPA, PPK melakukan negosiasi
teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK
menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi

dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadidasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpman
Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak
Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Uasayang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. Reviu
Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang,
tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara
Swakelola;

b. biaya bahan/rnaterial termasuk peralatan Zsuku cadang (apabila
diperlukan); darr/atau

c. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi,laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe IV terdapat kebutuhan
Pengadaan Barang/.Iasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan
barang/ jasa dapat:

a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk
melaksanakanpengadaan baharr/material/jasa lainnya pendukung
yang dibutuhkan dalam melaksanakanSwakelola, maka pengadaan
bahan/rnaterial/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui
kontrak terpisah oleh PPKdokumen persiapan untuk
kebutuhan Pengadaan Barang/.Jasa melalui Penyedia yang
dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meIiputi: HPS,
rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK disiapkan oleh
pegawai dari instansipenanggung jawab anggaran atau tenaga
ahliyteknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk
melakukan pendampingan atau asistensi PenyelenggaraSwakelola.
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4.3 Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yangmeliputi:

a. verifikasiadministrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati. Pelaksanaan Swakelolamemperhatikanhal-hal sebagai
berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAKyang telah ditetapkan
oleh PPK;

b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatandan
material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;

c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai denganjadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja
(tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana
prasaranaj'peralatan dan material/bahan;

e_ menyusun laporan Swakeloladan dokumentasi sesuai denganyang
diatur dalam dokumen Kontrak;

f. KelompokMasyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan
pekerjaan utama kepada pihak lain.

g. PPKmelakukan pembayaran pelaksanaan Swakelolasesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelolasesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuanmengenaipembayaran sebelumprestasi pekerjaan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKmenugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran
atau tenaga ahlt/teknia/narasumber untuk melakukan pendampingan
atau asistensi PenyelenggaraSwakelola.

4.2 Pelaksanaan

barang/jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajibanpara pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe IV termasuk Pengadaan
Barang/Uasa melalui Penyediamaka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
dengan berpedomanpada prinsip dan etika PengadaanBarang/Jasa.
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4.5 Sanksi

Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika
pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola
atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan
penilaian yang dilakukan oleh PPKterhadap Penyelenggara Swakelola.
Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan
atas penilaian PPK.

PenyelenggaraSwakelolayang terbukti melakukan pelanggaran atas
penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai
Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak.

4.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan KelompokMasyarakatj tim pelaksana menyerahkan hasil
pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKmelalui
Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan;

b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas
dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

c. PPKmenyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;

d. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan
dihibahkan kepada KelompokMasyarakat, maka proses serah terima
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisikmeliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/
peralatan dan material/bahan; dan

3) pengawasan Pengadaan Barang/Uasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

PPKmenugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran
atau tenaga ahli/feknia/narasumber untuk melakukanpendampingan
atau asistensi PenyelenggaraSwakelola.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola.Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim
pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan
KelompokMasyarakat dan PPK,tim persiapan atau tim pelaksana untuk
segera mengambil tindakan korektif.
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(c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPKdan Pelaksana Swakelolamengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

(a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat umum kontrak yang terlampir
dalam Kontrak ini;

(b) Pelaksana Swakelolasebagaimana dinyatakan kepada PPK,memilikikeahlian
profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;

MENGINGATBAHWA:

KONTRAKSWAKELOLAini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

"Kontrak") dibuat dan ditandatangani di __ pada __ hari tanggal__ bulan
__ tahun __ /tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __ [nama
Pejabat Pembuat Komitmenj, selaku Pejabat Pembuat Komitmen,yang bertindak
untuk dan atas nama __ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmenj,yang
berkedudukan di __ [alamat Pejabat Pembuat Komitmenj, berdasarkan Surat
Keputusan __ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPKjNo.

__ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmenj, selanjutnya
disebut "PPK"dan uniuk: Swakelola TipeW, maka:

__ [nama Pimpinan Kelompok Masyarakatj, __ yang berkedudukan di__
[alamatj, berdasarkan kartu identitas No. __ /NIKj, berdasarkan Surat
Keputusan fpenetapan sebagai Pimpinari Kelompok Masyarakatj No.__ [No. SK
penetapanj, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

Nomor:----------~------
Pengadaan (nama Barang/ Jasa)

untuk melaksanakan Swakelola

KONTRAKSWAKELOLA

5. MODEL KONTRAK SWAKELOLA
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Maka oleh karena itu, PPKdan Pelaksana Swakeloladengan ini bersepakat
dan menyetujuihal-hal sebagaiberikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah
adalah sebesar Rp l rupiah)";

2. peristilahan dan ungkapan dalarn Surat Perjanjian ini memilikiarti dan
makna yang sarna seperti yang tercantum dalarn larnpiran Surat
Petjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrakini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabilaada);

b. pokok petjanjian;

c.proposal (apabilaada); atau

d.dokumen lain yang terkait.

4. DokumenKontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sarna lain, dan
jika tetjadi pertentangan antara ketentuan dalarn suatu dokumen dengan
ketentuan dalarndokumenyang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalarn dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka
3 di atas;

5. Hakdan kewajibantimbal-balikPPKdan Pelaksana Swakeloladinyatakan
dalarnKontrakyangmeliputikhususnya:

a. PPKmempunyai hak dan kewajibanuntuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Pelaksana Swakelola;

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaanyang
dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

3) memberikanfasilitasberupa sarana dan prasarana yangdibutuhkan
oleh Pelaksana Swakelolauntuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayarpekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalarn
Kontrakyang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelolamempunyaihak dan kewajibanuntuk:

1) menerimapembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalarnKontrak;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksadan
mengkonfirmasikansemua ketentuan dalarn Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisiyang terkait.
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[nama Zengkapl
[jabatan]

[nama Zengkapl
[jabatan]

cukup)]

kerja PPKmaka rekatkan

materai cukupj]

[tanda tangan dan cap (jika

salinan asli ini untuk Pelaksana

Swakelolamaka rekatkan materai

[tanda tangan dan cap (jika

salinan asli ini untuk satuan

PPK

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola _

Untuk dan atas nama ---

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik
Indonesia.

31 melaporkan pelaksanaan peketjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai denganjadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) mengambil langkah-Iangkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan
gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Pelaksana Swakelola.

6. "Pembayaran dilakukan berdasarkan__ (termin/ bulanari/ sekaligus,
yang diatur sesuai dengan kesepakatanj, sebesar Rp__ dengan cara__
(transfer/ tunal}";

7. Kontrak ini mulai berlaku efektifterhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;
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6. PENUTUP 

Swakelola merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelengaraannya sebagai wujud 

mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan juga 

sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sehingga pedoman Swakelola ini 

disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Diharapkan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Melalui Swakelola ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan 

Kelompok Masyarakat untuk menyelengarakan Swakelola. Demikian petunjuk 

pelaksanaan ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

WALIKOTA  MOJOKERTO, 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 
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