
WALIKOTA 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 4P TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHTJN 2020 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEQIATAN 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaiari terhadap Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tabun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah clan Peraturan Menterl Dalam Negeri 

Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu dilaksanakan perubahan ketentuan 

terkait Petunjuk Teknis Pe!aksanaan clan Pengendalian 

Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tabun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbarigan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan alas Peraturan Walikota Nomor 86 Tabun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan clan Pengendalian 

Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tabun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jaws. 

Timur / Jaws. Tengah / Jaws. Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1954 tentang 

Pengubahari Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tabun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Keel! di 

Jaws, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuarigan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Uridang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 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 Tabun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undmig-Undarig Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 

7. P-eraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 1982 tentang 

Perubahan Baths Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1982 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3242); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang 

Pengeiolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2014 Nornor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tabun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang Pengeloiaan Barang 

Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 
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9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang 

Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriritahari 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 

Nomor 73, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerthtah Nomor 17 Tabun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaari 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 63); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tabun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2020 Nomor 57); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Iimum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara (Bents, Negara Republik Indonesia Tabun 

2018 Nomor 1433); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 14 Tabun 2020 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 483); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tabun Anggarari 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 

Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 19 Tabun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 15 Tabun 2018 teritang Pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 

Nomor 1659); 

20. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah 

Kota Mojokerto Tabun 2021 (Berita Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2020 Nomor 147/D); 

MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan : PEPATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN 

KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturari Walikota Nomor 86 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan clan Pengendalian 

Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tabun 2021 (Berita Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 147/13), diubah sebagai 

berikut: 
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Ketentuan arigka 8, angka 18, angka 20, angka 30, angka 35, 

angka 36, angka 41, angka 44, angka 47, angka 49, angka 64 

Pasal 1 diubah, di antara angka 36 dan angka 37 disisipkan 2 

(dua) angka, yakni angka 36a dan angka 36b, di antara angka 

41 dan angka 42 disisipkari 1 (satu) angka bait, yakni angka 

41a, ketentuan arigka 32 dan angka 33 dihapus, dan 

ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 83, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota mi yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto. 

4. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adaigh unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 

5. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) 

atau beberapa Program/ Kegiatan. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

Yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD. 

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Keija 

Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidarig 

tugasnya. 

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang 

selanjutriya disingkat PPK Unit SKPD adaiah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggarari belanja 

negara/anggaran belanja daerah. 
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12. Pejabat Pengelola Keuangan Daera}i yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangari daerah yang mempunyaf tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagal bendahara umum 

daerah. 

13. Bendahara Timum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

bendahara umum daerah. 

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk 	menerima, 	menyimpan, 	membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada SKPD. 

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksariaan 

APBD pada unit kerja SKPD. 

16. Pengurus barang pengguna adalah jabatari fungsional umum 

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan barang milik daerah pada pengguna 

barang. 

17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

Daerah. 

18. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan pertanggungjawabari dan 

pengawasan keuangan Daerah. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 
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22. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang rencana pendapatan, rencaria belanja 

program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD serta rdncana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakari 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

24. Surat Perintah Pencairari Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 8PM. 

25. Kegiatan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan 

kerja perangkat daerah atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran clan tujuan pembangunan Daerah. 

26. Sub kegiatan adalah bagian dan Kegiatan/Program yang 

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja 

perangkat daerah sebagai bagian dat-i pencapaian sasaran 

terukur pada suatu Kegiatan/Program dan terdiri dan 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber days baik yang 

berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dad 

beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 

barang/jasa. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan 

dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang undangan. 

27. Paket Pekerjaan adalah bagian dad sub kegiatari yang 

dilaksanakan oleh SKPD sebagai rarigkaian sub kegiatan 

terukur yang memberikan keluaran (output) berupa 

barang/jasa dan/atau keluaran (out put) lainnya yang 

dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang 

merupakan penunjang beijalannya sub kegiatan. 

28. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah sub kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPD yang dibiayai oleh 

APBN/APBD yang prosesnya mulai identifikasi kebutuhan 

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 



29. Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah 

yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

30. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 

Pemilihan adalah sumber days manusia yang ditetapkan oleh 

Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Periyedia. 

31. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personil yang bertugas mclaksanakan pengadaan 

langsung, Penunjukan Langsung, dan /atau e-Purchasing. 

32. Dihapus. 

33. Dihapus. 

34. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang 

melaksanakan sebagian atau seluruh pekeijaan Pengadaan 

Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah 

sebagai pihak pemberi pekeijaan. 

35. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan 

kegiatan secara Swakelola. 

36. Sumber Days Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

adalah Aparatur Sipil Negara clan Non-Aparatur Sipil Negara 

yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

36a.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang 

selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

benvenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

36b.Personil selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa yang selanjutnya disehut Personil Lainnya 

adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang clan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 

37. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa 

yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, 

38. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalth aparat yang melakukan pengawasan 

melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan sub kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah. 
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39. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya 

disebut Swakelola adalah cara memperoich barang/jasa yang 

dikeijakan 	sendiri 	oleh 	Lembaga/Perangkat 

Daerah/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, 

atau kelompok masyarakat. 

40. Perigadaan Barang/Jasa melalul Periyedia adalali cara 

memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 

41. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatari pada bidang tertentu. 

4 la.Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan 

oleh Pelaku Usaha. 

42. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan 

barang/jasa berdasarkan kontrak. 

43. Barang adalah setiap benda balk berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh Pengguna Barang. 

44. Pekeijaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatari yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 

suatu bangunan. 

45. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan 

yang mengutamakan adanya olah pikir. 

46. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang 

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekeijaari. 

47. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 

PPK yang teiah memperhitungkan biaya tidak langsung, 

keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

48. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi 

keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 
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49. Pembelian secara Elektronilc yang selanjutnya disebut E-

purchasing adalah tata cars pembelian barang/jasa melalui 

sistem katalog elektronik atau toko daring. 

50. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar 

elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

barang/jasa pemerintah. 

51. Pengadaari secara elektronik atau e-procurement adalah 

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronilc 

sesuai dengan ketentuan perundarig-undangan. 

52. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 

pengelolaan teknologi informasi untuk memf'asiitasi 

pelaksanaan Pengadaari Barang/Jasa secara elektronik. 

53. Portal Pengadaari Nasional adalah pintu gerbang sistem 

informasi elektronik yang terkait dengan informasi 

Pengadaari Barang/Jasa yang dikelola oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

54. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkari 

Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

55. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Jasa Konsultansi. 

56. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihari Penyedia 

Barang/Jasa dengari peserta pemiihan dapat berasal dart 

pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 

57. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

58. Pengadaan Langsung Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya adalah metode pemilihari untuk mendapatkan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

59. Pengadaan La.ngsung Jasa Korisultansi adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi 

Yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

60. Sayembara adalah metode Pemilihan Penyedia Jasa yang 

memperlombakan gagasan orisinial, kreativitas dan inovasi 

tertentu yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan 

berdasarkan Harga Satuan. 
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61. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang 

memperlombakan Barang/Benda tertentu yang tidak 

mempunyai harga paw dan yang harga/biayanya tidak 

dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

62. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara 

berulang. 

63. Dokumen Pemilihan ada!ah dokumen yang ditetapkan oleb 

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang 

memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh 

pan pihak dalam pemilihan Penyedia. 

64. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK 

dengan Penyedia atau pe!aksana Swakelola. 

65. Usaha Mikro ada!ah usaha produktif milk orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Usaha Mikro, Keci! dan Menengah. 

66. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasal atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak Iangsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteri a Usaha 

Keell sebagaimana dimaksud daiam tindang-Undang tentang 

Usaha Mikro, Keel! dan Menengah. 

67. Jisaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang di!akukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian balk langsung maupun tidak langsung dengan Ijsaha 

Keci! atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjua!ari tahunari sebagaimana diatur da!am Undang-

tjndang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

68. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah 

jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ 

Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga 

keuangari Ithusus yang menjalankan usaha di bidang 

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong 

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang !embaga pembiayaan ekspor 

Indonesia. 

69. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberilcan kepada 

peserta pemi!ihan/Penyedia bempa larangan mengikuti 

Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 
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70. Pengadaan Berkelarijutan adalah Pengadaan Barang/Jasa 

yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang 

menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk 

Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk 

masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif 
terhadap 	lingkungan 	dalam 	keseluruhan 	sikius 
penggunaannya. 

71. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi 

Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa 

paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 

72 Keadaan Kahar adalah suatu keadaari yang teijadi di luar 

kehendak pan pihak dalain kontrak dan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang 

ditentukan dalani kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

73. Serah Terima adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan 

yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa sebagaimana 

tertuang dalam kontrak keija atau Surat Perintah Keija. 

74. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia 

barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab 

berdasarkari kesepakatan bersama dan dituangkan dalani 

bentuk Surat Peijanjian. 

75. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 
menjamin agar pelaksanaan kegiatan daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

76. Pemeriksaan adalah proses pengidentifikasian masalah, 

analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 

objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, 

untuk menilai kebenaran, kecermatari, kredibilitas dan 

keandalan 	informasi 	mengenai 	pengelolaan 	dan 

tanggungjawab keuangan daerah. 

77. Pengendaliari adalah serangkaiaxi kegiatan manajemen yang 

dimaksudkari untuk menjamin agar sesuatu kegiatan/ sub 

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. 

78. Pemaiitauan adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan 

timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

79. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membaridingkan 

realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcome) terhadap rencana dan standar. 
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80. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal urituk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

81. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 

disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang 

diselenggarakan secara menyeluruh pada SKPD di 

Iingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 

82. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan peijanjian kerja yang bekeija pada 

instansi pemerintah. 

83. Toko dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring 

adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan 

Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui 

sistem elektronik dan ritel daring. 

2. Ketentuan hunf h ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Pethksanaan sub kegiatan adalah proses pencapaian sasaran 

terukur pada suatu kegiatan/program sebagaimana termuat 

dalam dokumen DPA-SKPD dalam rangka menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

(2) Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan sub kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 
melalui cara: 

a. Swakelola; dan/atau 

b. Penyedia. 

(3) Prosedur realisasi pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti peraturan dan 

perundang-undang tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang berlaku. 

(4) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sub kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; 

c. PPK SKPD/PPK Unit SKPD; 
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d. PPTK; 

e. Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengguna 

Pembantu; 

f. Rendahara 	Pengeluaranj Bendahara 	Pengeluaran 

Pembantu; 

g. Pokja Pemillhan dan Pejabat Pengadaan; dan 

h. Dihapus. 

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) PA dapat bertindak sebagai PPM, apabila dalarn SKPD tidak 

terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai PPK 

atau pertimbangan lainnya. 

(2) PA berdasarkan kewenangannya, dapat menunjuk PPTK 

untuk melaksanakan sub kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

(3) PA berdasarkan kewenangannya, dapat menunjuk PPK untuk 

melaksanakan proses Pengadaan Bararig/Jasa. 

(4) Dihapus. 

(5) PA dapat mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pejabat 

pengadaan dan/atau pejabat/panitia pemeriksa hasil 

pekerjaari yang berasal dan SKPD lain berdasarkan surat 

penugasan dati Kepala SKPD yang bersangkutan. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PA dapat melimpahkan 

kewenangarrnya kepada KPA berdasarkan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Dalam hal anggaran yang bersumber dari APSE), tugas dan 

kewenangari PA yang dapat diimpahkari kepada KPA, 

meliputi: 

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 

b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belarija yang telah ditetapkan; 

c. Menetapkan perencanaari pengadaan; 

d. Menetapkan dan mengumumkan RUP; 
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e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seieksi 
ulang gagal; 

g. Menetapkan pengenaan Sangsi Daftar Hitam; dan 

h. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran Lainnya 

berdasarkan berdasarkan kuasa yang dilimpahkari oleh 

pejabat Pengguna Anggaran. 

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), termasuk kewenangan menetapkan dan mengumumkan 

RUP berdasarkan prosedur yang berlaku. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban 

kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendall dan 
pertimbangan obyektif lainnya. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, clan ayat (3) clan ayat (4) 

Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

1) PA bertanggungjawab atas pengendaliari pelaksanaari 

pengadaan barang/jasa. 

(2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), PA bertindak selaku PPK untuk melaksariakan 

kewenangan yang terkait dengan: 

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belarija; dan/atau 

b. Mengadakan peijanjian dengan pihak lain dalam baths 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) PA berkewajibari 	mengawasi penyimpanan dan 

pemeliharaan seiuruh dokumen Pengadaan Harang/Jasa. 

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) KPA adalah Pejabat Eselon IT! atau Pelaksana Tugas (Pit) 

Eselon III di SKPD, Eselon IV atau Pit Eselon IV di 

Kelurahan, Kepala Sekoiah atau Pit Kepala Sekoiah di 

Sekolah Menengah Pertarna Negeri, Sekolah Dasar Negeri 

dan Kepala Puskesmas atau Pit Kepala Puskesmas di Pusat 

Kesehatari Masyarakat. 
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(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

(2a) KPA dapat dibantu oleh Perigelola Pengadaari Barang/Jasa. 

(3) Tugas KPA sebagaimana dimaksud path ayat (1) dijelaskari 

pada Lampiran huruf B yang tidak terpisahkan dalam 

Peraturari Walikota mi. 

7. ICetentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

PA! KPA atas jabatannya bertindak selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). 

8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) ayat 

yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) PPTK ditunjuk dan ditetapkari oleh PA/KPA. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

(2a) Pada SKPD yang dipimpin Eselon IT, maka yang ditunjuk 

selaku PPTK adalah pejabat Eselon 111/Pit. Eselon III, 

kecuali dalam hal Pejabat Eselon III tersebut telah ditunjuk 

sebagai Pengelola Keuangan tertentu, maka jabatan PPTK 

dapat dilimpahkan ke pejabat Eselon IV. 

(2b) Pads Unit SKPD yang dipimpin Eselon III maka yang 

diturijuk selaku PPTK adalah pejabat Eselon IV/Pit. Eselon 

Iv. 

(2c) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat 

fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh 

kepala daerah. 

(3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV 

atau Pit Eselon IV sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan strukturai, PA/KPA dapat menetapkan pejabat 

fungsional umum/teknis selaku PPTK. 

(5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan 

untuk melaksanakan serta bertanggungjawab atas 

kelancaran sub kegiatan SKPD. 
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(6) Penunjukkan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkari pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran, 

bebari keija, lokasi, dan/atau rentang kendall dan 

pertimbangan objektif lairinya. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK dapat berkoordinasi 

dengan SKPD lain yang terkait. 

(8) Dalam melakeanakan tugasnya, PPTK dapat dibantu oleb 

Pembantu Pembuat Dokumen sub kegiatan atau Staf 

Pengelola baik penyiapan administrasi sub kegiatan 

maupun penatausahaan keuangan. 

(9) Dalam satu rekening sub kegiatan tidak diperbolehkan 

terdapat lebih dan 1 (satu) PFTK, untuk menghindari 

pertentangan kepentingan dan tanggung jawab. 

(10) Dalam merijalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA. 

9. Kctentuan ayat (12), ayat (13) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 

27 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1) Dengan pertimbarigan efektifitas dan efisiensi, beberapa sub 

kegiatan atau belanja yang tidak boleh dilaksanakan/ 

diberikan meliputi: 

a. Studi banding dan sub kegiatan sejenisnya pada SKPD, 

kecuali, telah mendapat izin tertulis daTi Walikota 

Mojokerto serta orientasi lapangan (OL) dalam 

penyelenggaraan Pendidikan dan Lathan Kepemimpinan 

(DIKLATPIM); 

b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kecuali bantuan 

transport kepada masyarakat sebagai peserta sub 

kegiatan; 

c. Khusus untuk tarnu-tamu daerah, dapat diberikan oleh-

oleh ataupun cinders mata dengan batasan nilai 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Dalam rangka peningkatan Efesiensi dan Efektifitas Keija 

Aparatur serta peningkatan PAD, penganggaran untuk 

menyelenggarakan sub kegiatan rapat, bimbingan teknis, 

sosialisasi, lokakarya seminar atau sejenis lainnya 
diprioritaskan untuk menggunakari fasilitas aset daerah, 

seperti ruang rapat, atau aula yang sudah tersedia milik 

Pemerintah Kota Mojokerto, apabila tidak tersedia fasilitas 

tersebut, maka penyelenggaraan sub kegiatan hams 

diprioritaskan dilaksanakan dalam wilayah Kota Mojokerto 

kecuali untuk rapat dalam rangka perumusan atau 
pembahasan kebijakan pemerintah daerah, kecuali telah 

mendapatkan izin tertulis dari Walikota. 
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(3) Pembawa acara yang berasal dari Unit SKPD pada 

Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas protokol serta 

petugas pengawalan/pengamanan yang berasal dari Dinas 

Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak 

mendapatkan honorarium, apabila acara merupakan agenda 

kegiatan yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota dan 

Sekretaris Daerah. 

(4) Bantuan transport dan akomodasi dapat diberikan kepada 

narasumber yang berasal dari luar kota dengan berdasarkan 

kebutuhan nyata dalam pelaksanaari. 

(5) Apabila PPTK merangkap PPK dalam rekening sub kegiatan 

yang dipimpinnya rnaka hanya dapat menerima salah satu 

honorarium yang paling menguntungkan. 

(6) Apabila PA! KPA bertindak sebagai PPK maka tidak 

diperlukan penetapan penunjukan sebagai PPK clan tidak 

dapat diberikan honorarium selaku PPK. 

(7) PIt Kepala SKPD yang menjadi PA/KPA dalam menjalankan 

tugasnya, berhak mendapatkan honorarium sebagai 

PA! KPA. 

(8) Apabila PPTK merangkap Staf pengelola pada rekening sub 

kegiatan yang dipimpinnya, maka hanya dapat menerima 

honorarium sebagai PPTK, dan Pejabat struktural tidak 

diperkenankan menjadi Staf Pengelola. Untuk PPTK dan staf 

pengelola yang merangkap sebagai panitia/Tim sub kegiatan 

makan hanya dapat menerima salah satu honorarium yang 

menguntungkan. 

(9) Apabila Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran 

Pembantu merangkap Staf pengelola, maka hanya dapat 

menerima honorarium sebagai Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk Bendahara 

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu merangkap 

sebagai anggota tim pelaksana kegiatan, maka dapat 

menerima honorarium pada masing-masing jabatan tersebut 

karena berbeda output pekerjaannya. 

(10) Apabila pejabat pengadaan merangkap menjadi operator, 

pengurus barang pengguna, pembuat dokumen dan/atau 

direksi lapangan, maka dapat menerima honorarium pada 

masing-masing jabatan tersebut karena berbeda output 

pekerjaannya. 

(11) PPTK dapat merangkap menjadi Pejabat Pengadaan diluar 

rekening sub kegiatan yang dipimpinnya clan dapat 

menerima honorarium pada masirig-masing jabatan tersebut 

karena berbeda output pekeijaarinya. 

(12) Dihapus. 

(13) Dihapus. 
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10. Ketentuari ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Pelaksana penatausahaan keuangan SKPD adalah PPKL 

SKPD. 

(2) PPK-SKPD diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA untuk 

melaksariakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD. 

(3) Dalam menjalankari tugasnya, PPK-SKPL) bertanggungjawab 

kepada PA. 

(4) PPK-SKPr) dilarang merangkap sebagal Pejabat yang 

bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, 

Bendahara, PPK, Pejabat Pengadaan, dan/atau PPTK. 

(5) Rincian tugas PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dijelaskari pada Lampiran huruf B yang tidak terpisahkan 

dalam Peraturan Walilcota mi. 

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 40 diubah, dan di antara ayat (5) dan 

ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (Sa) dan ayat (Sb), 

sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 

(1) Dalam hal PA me!impahkan sebagian kewenangannya 

kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1), PA menetapkan Pejabat 

Periatausahaan Keuangan Unit SKPD untuk melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. 

(2) Pe!aksana penatausahaan keuangan Unit SKPD adalah PPK 

Unit SKPD. 

(3) PPK Unit SKPD diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA untuk 

melaksanakan fungsi penatausahaan keuarigan pada Unit 

SKPD. 

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK Unit SKPD 

bei-tanggungjawab kepada KPA. 

(5) PPK Unit SKPD dilarang merangkap sebagai Pejabat yang 

bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, 

Bendahara Pembantu, PPK, Pejabat Pengadaan, dan/atau 

PPTK. 

(5a) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatari Struktural untuk menjalankan Fungsi 

penatausahaari keuangan Unit SKPD. 
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(Sb) Pada Unit SKPD di Kelurahan, PPK Unit SKPD merangkap 

tugas sebagai PPK Pembantu. 

(6) Rincian tugas PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dijelaskan pada Lampiran huruf B yang tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Walikota mi. 

12. Ketentuan huruf g Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 46 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. PA; 

b. KPA; 

C. PPK; 

d. Pejabat Pengadaan; 

e. Pokja Pemilihan; 

L Agen Pengadaan; 

g. Dihapus; 

h. Penyelenggara Swakelola; dan 

i. Penyedia. 

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 74 

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73 kepada PA/ KPA. 

(2) Dihapus. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam Berita Acara. 

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 89 

(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar 

ketentuan dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian 

pekeijaan, maka: 

a. Dikenakan sanksi administrasi; 

b. Dikenakan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan 

ganti rugi; dan/atau 

c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana. 
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(2) PPK dapat dikenakan sangsi atas perbuatan/tindakan 

kolusi, kecurangan atau tindak korupsi dalam proses 

pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), selain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

dan apabila dinyatakan merugikan negara yang 

bersangkutan harus menggariti kerugian tersebut sesuai 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

(4) Atas perbuatan atau tindakan yang dapat dimasukkan 

dalam daftar hitam, penyedia barang/jasa dapat dikenakan 

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dilaporkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang lainnya 

kepada: 

a. Walikota; 

b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha 

penyedia barang/jasa yang bersangkutan; dan 

C. Asosiasi perusahaan/profesi yang menerbitkan sertifikat 

penyedia barang/jasa. 

(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilaporkan oleh PA/KPA atau pejabat yang berwenang 

lainnya kepada: 

a. Walikota; dan 

b. Inspektorat. 

14. Ketentuan lampiran: 

a. Huruf A. Persyaratan Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran; 

b. Huruf B. Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan & Anggaran; dan 

c. Huruf C. Ketentuan Honorarium Pengelola Kegiatan, 

diubab, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalani 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 

Peraturan Walikota mi. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR *1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAT -JUN 2020 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN 

KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN 

PEMERINTAR KOTA MOJOKERTO TAHIJN 2021 

A. PERSYARATAN PENGELOLA KEGIATAN & ANGGARAN 

No Jabatan 	 Sy.nt 	 Catatan 

1. 	Pengguna 1. Meiniliki integritas yang tinggi; Jika terjadi kekosongan 

Anggaran 2. Menduduki sebagal Kepaia di SKPD; Kepala 	SKPD, 	inaka 

(PA) 3. Memahami peraturan perundang-undangan dapat 	digantikan 

Yang 	berhubungan 	dengan 	pengeiolaan dengan 	Pejabat 	yang 

APBN/APBD; ditunjuk oleh Walikota. 

4. Tidak menjalani hukuman disiplin Pegawai 

Negeri Sipil sedang/berat; dan 

5. Tidak 	bennasalah 	dengan 	pengelolaan 

keuangan tahun anggaran sebelumnya. 

2. 	Kuasa I. Memiliki integritas yang tinggi; Jika terjadi kekosongan 

Pengguna 2. Menduduki Eselon III atau Pit Eselon III di jabatan 	KPA, 	maka 

Anggaran SKPD, 	Eselon IV atau Pit Eseion N di dapat 	digantikan 

(KPA) ICelurahan, Kepala Sekolah atau Pit Kepala dengan 	Pejabat 	yang 

Sekoiah di Sekoiah Menengah Pertama Negeri, ditunjuk oleh Walilcota. 

Sekolah Dasar Negeri, Kepaia Puskesmas di 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

3. Memahami peraturan perundang-undangan 

Yang 	berhubungan 	dengan 	pengeloiaan 

APBN/APBD; 

4. Tidak menjalani hukuman disiplin Pegawal 

Negeri Sipil sedang/berat; dam 

S. Tidak bermasaiah dengan pengeloiaan 

keuangan tahuri anggaran sebelumnya. 

3. Pejabat 	PA/KPA atas jabatannya bertindak selaku 

Pembuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Komitmen 

(PPK) 
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4. 	Pejabat 1. Pada SKPD yang dipimpin Eselon H, maica Jika teijadi kekosongan 

Pelalcsana yang ditunjuk selaku PPTK adalth -i pejabat Pejabat yang memenuhi 

Teknis Eselon Ill/Pit. Eselon III, kecuali dalain hal persyaratan, 	maka 

Kegiatan Eselon III tersebut teiah ditunjuk 	sebagai dapat 	dijabat 	oleh 

(PPTK) Pengelola Keuangan tertentu, maim jabatan Eselon 	Ili/Eselon 	IV! 

PPTK dapat dillmpahkan ke pejabat Eselon IV; Fungsional 	Umum/ 

Misal: Teknis 	path 	bidang 

Sekretaris 	SKPD 	(Eselon 	III) 	yang 	telah yang sesuai tugas pokok 

ditunjuk sebagai PPK-SKPD, maka Kasubag dan fungsinya. 

Keuangan 	dapat 	ditunjuk 	sebagai 	PPTK 

kegiatan di Sekretariat SKPD 

2. Pejabat 	Eselon 	iii yang tidak 	mengampu 

jabatan keuangan tertentu maka ditunjuk 

sebagai PPTK; 

3. Pada Unit SKPD yang dipimpin Eselon Ill 

maka yang ditunjuk selaku PPTK adalah 

pejabat Eselon W/Plt Eselon IV; 

4. Pada Dinas/Badan /Satuan tidak terdapat 

struktur KPA, Kasubid/Kasi (pejabat Eselon 

IV) dapat ditunjuk sebagai Staf PPTK; 

5. Tidak sedang menjalani hukuinan disiplin 

sedang dan berat; 

6. Ditetapkan oieh PA/KPA; dart 

7. Tidak menjalani hukuman disiplin Pegawai 

Negeri Sipil sedang/berat. 

5. 	Kelompok 1. Memiliki integritas, disiplin 	dan 	tanggung Persyaratan 

Keija jawab dalam melaksanakan togas; dikecualikan 	untuk 

Pemilihan 2. Memahami ruang lingkup pekeijaan yang Kepala UKPBJ. 

/ Pejabat menjadi tanggungjawabnya; 
Pengadaan 

• Memaflami 	isi 	dokumen, 	metode 	dan 

prosedur Pengadaan; 

4. Memiliki 	Sertifikat 	Keahliaii 	Pengadaan 

Barang/Jasa; 

5. Menandatangani Pakta Integritas; dan 

6. Tidak menjalani hukuman disiplin Pegawai 

Negeri Sipil sedang/berat. 

6. PPK-SKPD 1. Menduduki Eselon lila pada SKPD dm Jika teijadi kekosongan 

Eselon Na pada Kecamatan; 	 Pejabat yang memenuhi 

2. Mempunyai kompetensi dalam bidang persyaratan, 	maka 

manajemen/ akuntansi/ adnxinistrasi bisnis/ dapat diganti oleh 

atau bidang yang relevan; 	 Eselon 	IV 	bidang 

3. Memiliki integritas moral, disiplin dan Keuangan. 	
Khusus 

 

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 
amok Bagian Umum 

dan 	 pada Sekretariat Daerah 
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4. Tidak menjalarii hukuman disiplin Pegawal PPK 	SKPD 	dapat 

Negeri Sipil sedang/berat. 	 ditunjuk staf minimal 

golongan III. 

7. PPK Unit 1. Pejabat Struktural di Bagian pada Sekretariat Jika terjadi kekosongan 

SKPD 	Daerah, UPT Puskesmas, ufl SMPN, pejabat yang memenuhi 

Kelurahan, Bidang pada Dinas PUPRPRKP persyaratan 	Khusus 

dan RSU Dr. Wahidin Sudiro 1-lusodo; 	UPT Puskesmas dan 

2. Pada Kelurahan di tunjuk 1 (satu) orang IJF'F 	SMI'N 	clapat 

merangkap tugas sekaligus sebagal PPK ditunjuk 	dari 	pejabat 

Pembantu; Fungsional. 

3. Memiliki integritas morsal, disiplin dan 

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 

4. Tidak menjalani hukuman disiplin Pegawai 

Negeri Sipil sedang/ berat. 
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B. TUGAS PEJABA'F PENGELOLA KEGIATAN & ANGOARAN 

Jabatan Tugas 

Pengguna 1. Menyusun RKA-SKPD; 

Anaran (PA) 
2. Menyusun DPA-SKPD; 

selaku Kepala 

SKPD 3. Melakukan 	tindakan 	yang 	mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau 

pengeluaran pembiayaan; 

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinriya; 

5. Melakukan 	penguj Jan 	atas 	tagihan 	dan 
memerintahkari pembayaran; 

6. Melaksanalcan pemungutan restribusi pajak; 

7. Mengadakan ikatan/peijanjian keija sama dengan 

pihak 	lain 	dalam 	batas 	anggaran 	yang 	telah 

ditetapkan; 

8. Menandatangani SPM; 

9. Mengelola utarig dan piutang daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

SKPD yang dipimpinnya; 

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang 

d ip im p in ny a 

12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD 

13 Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangari 

daerah; dan 

14. Melaksanakan 	tugas 	lairrnya 	sesuasi 	dengan 

ketentuan peraturan perundang-undarigan. 

Pengguna 1. Melakukan 	tindakan 	yang 	mengakibatkan 
Anggaran (PA) pengeluaran ariggaran belanja; 

dalam 
2. Mengadakan peijanjian dengan pihak lain dalam 

Pengadaan 
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

Bararig/Jasa 
3. Menetapkan pereneanaan pengadaan; 

4. Menetapkan dan merigumumkan RUP; 

5. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

6.  Menetapkan 	Penunjukan 	Langsung 	untuk 
Tender/Seleksi ulang gagal; 

No 

1 
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7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam 

8. Menetapkan PPK; 

9. Menetapkan Pejabat Pengadaan; 

10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

11. Menetapkan tim teknis; 

12. Menetapkan tim juri/tiin ahli untuk pelaksanaari 

melalui Sayembara/ Kontes; 

13. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 

14. Menetapkan pemenang pemflihan/Penyedia untuk 

metode pemiihari: 

a. Tender/ Penunjukan 	Langsung/ E-purchasing 

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilaf Pagu 

Anggaran 	paling 	sedikit 	di 	atas 

Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

atau 

b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 

Anggaran 	paling 	sedikit 	di 	atas 

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

3. 	Kuasa Pengguna 1. Melakukan 	tindakan 	yang 	mengakibatkan 
Anggaran (KPA) pengeluaran anggaran belanja; 

sebagai Kepala 
2. Mengadakan peijanjian dengan pihak lain dalam 

Satuan Unit 
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

Keija dan dalam 

kontek 3. Menetapkan perencanaan pengadaan; 

Pengadaan 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP; 

Barang/Jasa. 
5. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

6. Menetapkan 	Penunjukan 	Langsung untuk 

Tender/Seleksi ulang gagal; 

7. Menetapkan pengenaan Sangsi Daftar Hitam; 

8. Menjawab Sanggah banding peserta Tender 

Pekerjaan Konstruksi; 

9. Melaksariakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan 

kuasa yang dilimpahkan oleh PA; dan 

10. Bertanggunawab atas pelaksanaari tugasnya 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 



4. Pejabat 	 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan 
Pelaksana Teknis 	pelaksanaari teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Kegiatari (PPTK) 	SKPD/Unit SKPD; 

2 Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 

ariggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan 

Kegiatan/Sub Kegiatan; dan 

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 

Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPI) sesuai 

ketentuan peraturari perundarig undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

Tugas mengendalikan dart melaporkan pelaksanaari 

teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: 

1. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatari/Sub 

kegiatan; 

2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ 

Sub kegiatan; dan 

3. Melaporkan 	perkembangan 	pelaksanaaxi 

Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA. 

Tugas menyiapkan dokumen dalam rartgka 

pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksariaan Kegiatan/Sub kegiatan ineliputi: 

1. Menyiapkan laporan kineija pelaksariaan 

Kegiatan/Sub kegiatan; 

2. Menyiapkan dokumen adminisfrasi pembayaran 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 

ketentuan perundang undangan; dan 

3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 

dokumen pelaksanaaxi kegiatan. 

5. Pejabat Pembuat 1. Menyusun perencanaan pengadaan; 

Komitmen (PPK) 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acumi 

Keija (KAK); 

4. Menetapkan rancangan kontrak; 

5. Menetapkan HPS; 

6. Menetapkan besaran uang muka yang alcan 

dibayarkan kepada Penyedia; 

7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 
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8. Melaksanaican E-purchasing untuk nilai paling 

sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah); 

9.  Mengendalikan kontrak; 

10.  Menyimpan 	dan 	menjaga 	keutuhan 	seluruh 

dokumen pelaksanaari kegiatan; 

11.  Melaporkan pelaksanaan clan penyolesain kegiatan 

kepada PA/KPA; 

12. Menyerahkan 	hasH 	pekerjaan 	Pengadaan 

Barang/Jasa kepada BA/ KPA dengan Berita Acara 

Penyerahan; 

13.  Menilai kirierja Penyedia; 

14.  Menetapkan tim pendukung; 

15. Menetapkan tin ahif atau tenaga ahli; clan 

16. Merietapkan 	Surat 	Penunjukan 	Penyedia 

Barang/Jasa. 

Selat melaksanakan tugas di atas, PPK melaksanakan 

tugas pelimpahan kewenangan dat PA/KPA, meliputi: 

1. Melakukan 	tindakan 	yang 	mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; 

2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan 

pihak lain daiam batas anggaran belanja yang telah 

ditetapkan. 

6. 	Pejabat 	 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan angsung; 

Pengadaan 	
2. Melaksanakan 	persiapan 	clan 	pelaksanaan 

Penunjukan 	Langsung 	urituk 	pengadaan 

Barang/Peketjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah); 

3. Melaksanakari 	persiapan 	clan 	pelaksanaan 

Penunjukan 	Larigsung 	untuk 	pengadaan 	Jasa 

Konsultansi 	yang 	bernilai 	paling 	banyak 

RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah); clan 

4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah). 

7. 	Pokja Pemilihan 	1 Melaksanakan persiapan clan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia kecuali 	B purchasing dan 	Pengadaan 

Langsung; clan 
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2. Menetapkan pernenang pemilihan/ Penyedia untuk 

metode pemiihan: 

a. Tender/Penunjukan 	Langsung 	untuk 	paket 

Pengadaan Barang/ Pekeijaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya dengan nilal Pagu Anggaran paling 

banyak RplOO.000.000.000,00 (seratus miiar 

rupiah); dan 

b. Seleksi/Penunjukan 	Langsung 	untuk 	paket 

Pengadaan Jasa Konsultarisi dengan nilai Pagu 

Anggaran paling banyak RplO.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

8. 	Pejabat 	 1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan 
Penatausahaan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan 
Keuangan-SKPD oleh Bendahara Pengeluaran; 

(PPK-SKPD) 	
2. Menyiapkan SPM; 

3. Melakukan verifikasi 	laporan 	pertanggungjawaban 

Bendahara Peneriniaan dan Bendahara Pengeluaran; 

4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

5. Menyusun laporan keuangan SKPD. 

Selain melaksanakan tugas dan wewenang di atas, PPK 

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: 

a.  Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, clan 

SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan 

oleh Bendahara lainnya; 

b. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran 

atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah 

dari bendahara penerimaan; dan 

c. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan 

clan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS 

beserta 	bukti 	kelengkapannya 	sebagai 	dasar 
penyiapan 8PM. 

9. Pejabat 	 1. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta 

Penatausahaan 	bukti kclengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
Keuangan Unit 	Pengeluaran pembantu; 

SKPD (PPK Unit 2. Menyiapkan SPM-TU clan SPM-LS, berdasarkan 
SKPD) 	

SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran pembantu; dan 
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3. Melakukan verifikasi laporan perthnggungiawaban 

Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran pembantu. 

Selain melaksariakan tugas di atas, PPK Unit SKPD 

melaksanakan tugas lainnya meliputi: 

a. melakukan verifikasi surat pennintaari pembayaran 

atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dan 

bendahara 	penerimaan 	pembantu /Bendahara 

lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kclengkapari 

dan keabsahan SPP-TU clan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya sebagal dasar penyiapan SPM. 
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C. KETENTUAN HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN 

No Pci abat Ketentuan 

1. Pengguna 1 Honorarium dibayarkan setiap bulan selama 12 (dna belas) bulan; 

Anggaran 2. Besaran honorarium berdasarkan peraturan dan Icetentuan yang 
(PA) berlaku; 

3. Daiam hal seseorang ditunjuk sebagai Pelaksana Togas (Pit) 

Pimpinan SICPD maka dapat diberikan honorarium selalcu PA. 

No Pej .bat Ketentuan 

2. Kuasa 1. Honorarium dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bnian; 

Pengguna 2. Besaran honorarium berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 
Anggaran beriaku; 
(KPA) 3. Dalam hal seseorang ditunjuk sebagai Pelaksana Togas (Pit) 

Pimpinan Unit Keda  maka dapat diberikan honorarium selaku 

KPA. 

No Pejabat Ketentuan 

3. Pejabat PA/KPA yang bertindak selaku PPK, tidak diberikan honorarium. 

Pembuat 

Komitmen 

(PPK)  

No Pejabat Ketentuan 

4. Pejabat 1. Honorarium dibayarkan setiap bulan selama 12 (dna belas) 

Penatansah bulan; 

al1 2. Besaran honorarium berdasarkan penturan dan ketentuan yang 
Keunngan 1riaku. 
SKPD (PPK- 

SKPD)  

Pejabat 1. Honorarium dibayarkan setiap balm selama 12 (dua belas) 

Penatausah buian; 

aan 2. Besaran honorarium berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 
Keuangan berlaku; 
Unit SKPD 3 PPK Unit SKPL) pada Kelurahan yang merangkap sebagai PPK 
(PPK Unit 

Pembantu honorarium hanya dthenkan 1 (satu) rekemng beianja 
SKPD) Honorarium PPK Unit SKPD. 

No Pejabat 	 Ketentuan 

5. Bendahara 1. Honorarium dibayarkan setiap bulan seiama 12 (dua belas) 

Pengeluaran 	bulan; 

/ Bendahara 2. Besaran honorarium berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 
Pengeluaran 	berláisu. 
Pembantu 
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Kctcntuan No 	Pej abet 

6. 	Pejabat Pemberian honorarium PPTK dan Stat Pengelola / Pembuat Dokumen 
Pelaksana kegiatan dapat diberikan dengan ketentuan: 

Tekuis 1. PPTK dan Staf Pengelola / Pembuat Dokumen sub kegiatan pada 
Kegiatan program kesekretariatan (program Penunjang Urusan Pemerintah 
(PPTK) dan Daerah Kabupaten/Kota) dapat diberikan sesuai pelaksanaan sub 
Staf kegiatan tertinggi, 	dengan maksirnal 	12 	(dua belas) 	bulan, 

Pengelola / dihitung darii kumulatif anggaran sub-sub kegiatan yang dikelola 
Pembuat selain sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN serta honorariumnya 
Dokumen ditempatkan pada saiah saW sub kegiatan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

2. PPTK dan Staf Pengelola / Pembuat Dokumen sub kegiatan / 
pekeaan yang bersifat pelayanan publik untuk masyarakat 

umum, seinisal pemeliharaan jalan, saluran, penerangan jalan 

umum, pelayanan kesehatan masyarakat, dli, dapat diberikan 

sesuai pelaksanaan sub kegiatan, dengan maksimal 12 (dua 

belas) bulan; 

3. PPTK dan Star Pengelola / Pembuat Dokumen sub kegiatan 

konstruksi fisik, jasa konsultansi, jasa lainnya dan swakelola 

dengan SPK/ kontrak dapat diberikan untuk setiap bulan dalam 

tiap-tiap rekening sub kegiatan sesuai dengan bulan pelaksanaan 

sub lcegiatan/pekerjaan tertinggi; 

4. PPTK dan Stat Pengelola / Pembuat Dokumen sub kegiatan selain 

konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnyn dan swakelola dengan 

SPK / Kontrak yang pelaksanaannya kurang dari atau sauna 

dengan 	10 (sepuluh) bulan hanya dapat diberikan honorarium 

satu kali 1 (satu) orang per Bulan; 

5. PPTK dan (Stat Pengelola / Pembuat Dokumen) sub kegiatan 

selain konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya dan swakelola 

dengan SPK / Kontrak dengan masa pelaksanaan lebih darii 10 

(sepuluh) 	bulan,seperti 	misalnya 	sub 	kegiatan 	monitoring 

evaluasi, pemeliharaan bukan pelayanan publik/masyarakat, rill, 

hanya dapat diberikan honorarium 1 (satu) orang per Bulan 
_________ maksimal 2 	(dna) bulan; 

No 	Pej abet Kotestuau 

7. 	Pokja 1. Honorarium dibayarkan sesuai kegiatan/pekeijaan untuk masing- 

Pemilihan rnasing paket pekeaan; 

2. Besaran honorarium berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

8. 	Pejabat 1. Honorarium dibayarkan setiap bulan selama 12 (dna belas) bulan; 

Pengadaan 2. Besaran honorarium berdasarkan peraturan dan ketentuari yang 

berlaku. 




