
  

 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  WALIKOTA  MOJOKERTO 

NOMOR 54 TAHUN  2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                                                                                                                                  

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang   :  

 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah 

Kota Mojokerto untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah 

layak huni bagi korban bencana, maka Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Mojokerto, perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan 

penyesuaian; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan 

Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 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); 
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 2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

 3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 4.  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 

Nomor 3242); 

 5.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 6.  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5883); 

 7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 8.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6400); 

 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 11.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan 

Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44); 

 12.  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi 

Kota Mojokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/E); 

 13.  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 

2021 Nomor 214/D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH 

SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 

25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Bantuan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto (Berita Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 214/D), yaitu Lampiran angka 

romawi II dihapus dan angka romawi III, IV dan V diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Mojokerto. 

 

Ditetapkan  di    Mojokerto 

pada tanggal 8 September 2022 

WALIKOTA  MOJOKERTO, 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 8 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M. 

Pembina Utama Madya 

    NIP. 19680206 199301 1 002 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 54 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

ditandatangani secara elektronik 

RIYANTO, S.H., M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 1969905 199003 1 006 
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LAMPIRAN  

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR  54 TAHUN  2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 

TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 

 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KOTA MOJOKERTO 
 

II. SUMBER PENDANAAN DAN BESARAN BRS 

Dihapus. 

 

III. PERSIAPAN KEGIATAN BRS 

1. Pengusulan Kegiatan BRS 

Dinas menghimpun usulan lokasi calon penerima bantuan berdasarkan 

data dari:  

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);  

b. Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Mojokerto; dan/atau 

c. usulan Kelurahan bagi warga Kota Mojokerto yang masuk Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.  

2. Penetapan DPA-SKPD 

Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah kegiatan 

BRS dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Perekrutan dan Pembekalan TFL 

Perekrutan TFL dilakukan oleh Dinas melalui seleksi terbatas/umum bagi 

calon TFL yang telah memenuhi kriteria dan jumlah personil berdasarkan 

kebutuhan pendampingan.  

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat menambah jumlah TFL 

sesuai kebutuhan dengan APBD. 

Kriteria umum TFL, meliputi: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kota Mojokerto; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu 
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masyarakat; 

e. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala 

pemerintahan; 

f. bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak; 

g. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-

Office (Word, Excel, dan Power Point); 

h. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan; 

i. diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan 

yang akan mendampingi paling banyak 50 penerima bantuan atau 

sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi 

dan karakter masyarakat. 

Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan 

pemberdayaan, Dinas dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan 

TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan 

jumlah dampingan paling banyak 2:100 orang penerima bantuan atau 

sesuai kebutuhan. 

Kriteria Khusus Fasilitator Teknik, meliputi: 

a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 sipil atau arsitektur; 

b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/ 

perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan 

c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan 

yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti 

kursus/pelatihan. 

Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan, meliputi: 

a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan dengan 

pengalaman 3 (tiga) tahun; atau 

b. S-1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di 

kegiatan program pemberdayaan. 

TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan 

sesuai surat perintah kerja atau kontrak.  

Pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dinas sebagai Pembina. 

TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, 

ditetapkan melalui kontrak dengan PPK mengetahui PA.  

Dinas wajib mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional TFL selama 

masa kontrak dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kesulitan 

menuju lokasi dampingan.  

Besaran Honorarium TFL mengikuti Peraturan Walikota tentang standar 

harga atau sekurang-kurangnya sesuai Upah Minimum Kota. 

Selain honorarium dan biaya operasional TFL, Dinas wajib membayarkan 

dana jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



 - 7 - 

 

IV. PELAKSANAAN BRS  

1.  Penyiapan Masyarakat Calon Penerima BRS Untuk Reguler  

a. Sosialisasi Masyarakat 

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas secara berjenjang melalui 

camat, lurah dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada 

masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain 

prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggungjawab 

penerima bantuan, sanksi, penyusunan rencana anggaran biaya, 

pelaporan kegiatan dan lain-lain. Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini 

dicatat dalam berita acara sosialisasi dan dilengkapi dengan daftar 

hadir dan dokumentasi oleh TFL. 

b. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan 

Identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Bantuan merupakan kegiatan 

pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk 

memperoleh Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan 

persyaratan. Identifikasi dan verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi 

oleh perangkat kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat. 

Kriteria Calon Penerima Bantuan adalah masyarakat yang memenuhi 

persyaratan: 

1) warga negara Indonesia, ber-KTP Kota Mojokerto sudah berkeluarga 

dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah; 

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah: 

a) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; 

suami dan anak; atau istri dan anak; 

b) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya 

atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

c) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di 

luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, 

dan sebagainya; dan/atau 

d) keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang belum 

menikah dan yang telah berusia lanjut minimal 50 (lima puluh) 

tahun. 

2) memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan 

penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor Identifikasi 

Bidang (NIB) dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan 

sesuai tata ruang wilayah; 

Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah antara lain: 

a) sertifikat; 

b) petuk D; 

c) girik; 

d) pepipil; atau sejenisnya. 

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



 - 8 - 

3) belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya 

rumah dengan kondisi tidak layak huni, yang dibuktikan 

berdasarkan hasil verifikasi lapangan; 

4) belum pernah memperoleh BRS atau bantuan perumahan sejenis 

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; 

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima bantuan tidak 

dapat meningkatkan kualitas rumahnya, maka penerima bantuan 

tidak dapat menerima bantuan yang serupa. Syarat jangka waktu 2 

(dua) tahun dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak 

bencana alam atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

5) berpenghasilan maksimum Upah Minimum Kota (UMK); dan 

6) bersedia mengikuti ketentuan program: 

a) berswadaya bagi yang mampu; 

b) membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan KPB 

memenuhi persyaratan: 

i. disepakati dan dibentuk melalui rembuk warga; 

ii. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris 

merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan 

anggota; 

iii. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau 

mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di 

lapangan; 

iv. KPB Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ditetapkan oleh Lurah 

atau Camat di lokasi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya; 

v. dalam hal penerima bantuan merupakan kelompok dalam satu 

hamparan, maka kelompok ditetapkan oleh Walikota dan 

difasilitasi pengurusan pemindahan alamatnya oleh SKPD 

terkait. 

c) bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

7) bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan 

tanggung renteng, dengan bentuk swadaya dapat berupa: 

a) uang/material bahan bangunan; 

b) tenaga untuk mengangkut bahan material/pembersihan pasca 

konstruksi; 

c) makan minum untuk tenaga kerja; dan/atau 

d) bentuk swadaya lainnya. 

Rumah dalam kondisi tidak layak huni untuk kegiatan peningkatan 

kualitas yang ditentukan melalui pemeriksaan, dengan rincian: 

1) Aspek keselamatan bangunan: 

a) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring 

balok, kerangka atap); dan 
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b) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding. 

2) Aspek kesehatan penghuni: 

a) pencahayaan; 

b) penghawaan; dan 

c) ketersedian MCK. 

3) Aspek kecukupan minimum luas bangunan. 

Hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan selanjutnya direkapitulasi 

selanjutnya dilakukan pembentukan KPB. KPB yang telah terbentuk 

disahkan oleh Lurah melalui Keputusan Lurah dan/atau oleh Camat 

melalui Keputusan Camat di wilayahnya. 

c. Kelompok Penerima Bantuan 

KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:  

1) menunjuk toko/penyedia bahan bangunan, dengan tidak terpancang 

pada 1 (satu) Toko Bangunan melainkan bisa menunjuk lebih Toko 

Bangunan; 

2) merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam 

DRPB2;  

3) membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan 

bangunan yang tertuang dalam DRPB2 

4) membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang 

ditunjuk; 

5) menyusun proposal BRS; 

6) memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh 

toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; 

7) melakukan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana 

penggunaan dana (RAB) dalam waktu yang ditetapkan; 

8) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang 

diserahkan kepada PPK. 

KPB harus memenuhi persyaratan: 

1) terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap 

anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota; 

2) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau 

mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di 

lapangan; 

3) anggota KPB bertempat tinggal di kelurahan yang sama dan 

Kecamatan yang sama; dan 

4) ditetapkan oleh lurah/camat diwilayahnya. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPB didampingi dan 

diawasi oleh TFL. 
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2.  Penyiapan Masyarakat Calon Penerima BRS Untuk Bencana  

a. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan 

Identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Bantuan merupakan kegiatan 

pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk 

memperoleh Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan 

persyaratan. Identifikasi dan verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi 

oleh perangkat kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat. 

Kriteria Calon Penerima Bantuan adalah masyarakat yang memenuhi 

persyaratan: 

1) warga negara Indonesia, ber-KTP Kota Mojokerto sudah berkeluarga 

dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah; 

2) memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan 

penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor Identifikasi 

Bidang (NIB) dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan 

sesuai tata ruang wilayah; 

Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah antara lain: 

a) sertifikat; 

b) petuk D; 

c) girik; 

d) pepipil; atau sejenisnya. 

belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya 

rumah dengan kondisi tidak layak huni, yang dibuktikan 

berdasarkan hasil verifikasi lapangan. 

3) berpenghasilan maksimum Upah Minimum Kota; dan 

4) bersedia berswadaya dengan bentuk swadaya dapat berupa: 

a) uang/material bahan bangunan; 

b) tenaga untuk mengangkut bahan material/pembersihan pasca 

konstruksi; 

c) makan minum untuk tenaga kerja; dan/atau 

d) bentuk swadaya lainnya. 

Rumah dalam kondisi tidak layak huni akibat terdampak bencana yaitu 

perlunya kegiatan peningkatan kualitas yang ditentukan melalui 

pemeriksaan, dengan rincian aspek keselamatan bangunan meliputi: 

1) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring 

balok, kerangka atap); dan 

2) kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding. 

b. Toko/penyedia bahan bangunan untuk bantuan rumah swadaya untuk 

bencana disesuaikan di wilayah kelurahan/kecamatan dimana rumah 

tersebut terdampak bencana, dengan pelaksanaan kegiatan meliputi: 

1) menunjuk toko/penyedia bahan bangunan, dengan tidak terpancang 

pada 1 (satu) Toko Bangunan melainkan bisa menunjuk lebih Toko 

bangunan; 
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2) merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam 

DRPB2;  

3) membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan 

bangunan yang tertuang dalam DRPB2; 

4) membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang 

ditunjuk; 

5) menyusun proposal BRS; 

6) memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh 

toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; 

7) melakukan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana 

penggunaan dana (RAB) dalam waktu yang ditetapkan; dan 

8) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang 

diserahkan kepada PPK. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penerima bantuan 

didampingi dan diawasi oleh TFL. 

 

3.  Penetapan Penerima Bantuan 

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil 

seleksi Calon Penerima Bantuan oleh Dinas. Proses seleksi Calon Penerima 

Bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan. Proses 

penetapan penerima BRS adalah sebagai berikut:   

a. Calon Penerima Bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi 

melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis. 

b. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. 

Dalam penyusunan proposal, Calon Penerima Bantuan didampingi oleh 

TFL. 

1) Dokumen administrasi, meliputi: 

a)  surat permohonan dari MBR;  

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah 

seperti Surat Izin Mengemudi atau paspor, dan Kartu Keluarga;  

c)  surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi 

yang berpenghasilan tetap, atau dari Lurah bagi yang 

berpenghasilan tidak tetap;  

d) fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan 

tanah dan pejabat yang berwenang; dan  

e)  surat pernyataan mengikuti program. 

2) Dokumen teknis, meliputi: 

a)  foto kondisi awal rumah (0%);  
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b)  spesifikasi teknis untuk PKRS, dalam hal kegiatan peningkatan 

kualitas rumah swadaya dilakukan dengan cara pembongkaran 

dan pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi 

dengan gambar teknis.  

c)  Rencana Anggaran Biaya. 

3) Walikota menetapkan Penerima BRS yang bersumber dan APBD Kota 

Mojokerto berdasarkan usulan dari Dinas. 

 

4.  Pencairan dan Penyaluran BRS 

 Proses pencairan anggaran BRS dan RKUD kepada penerima bantuan 

mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. 

 

5. Pemanfaatan BRS 

Pemanfaatan Bantuan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap 

sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan 

membayar upah kerja; 

b. pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara 

transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh 

penerima bantuan; 

c. pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2 

berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima 

bantuan; 

d. Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan 

cara: 

1) survey toko/penyedia bahan bangunan; 

2) penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan 

harga bahan bangunan dalam rembuk warga; 

3) kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan 

toko/penyedia bahan; 

4) syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi: 

a) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);  

b) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;  

c) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui 

oleh masyarakat umum;  

d) harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota;  

e)  memiliki rekening untuk kegiatan BRS;  

f) lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan 

penerima bantuan BRS;  
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g) bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; 

dan  

h) membuat perjanjian kerjasama dengan KPB. 

5) penyusunan DRPB2 Tahap I dan Tahap II berdasarkan tahapan 

konstruksi; 

6) penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan 

bukti pemesanan bahan bangunan; 

7) toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan 

bangunan berdasarkan DRPB2; 

8) penerima BRS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang 

dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2; 

9) pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan 

dilakukan oleh Dinas dengan cara transfer/pemindahbukuan 

rekening ke rekening toko/penyedia bahan bangunan; 

10) dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima 

uang menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur 

berupa: 

a)  buku tabungan;  

b)  Kartu Tanda Penduduk;  

c) nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima 

bantuan; dan  

d)  DRPB2. 

11) penerima bantuan berupa uang melaksanakan PKRS secara swadaya 

dengan dana Tahap I didampingi oleh TFL; 

12) pemanfaatan dana bantuan Tahap II sebesar 50% (lima puluh 

persen) dapat dilákukan apabila progres fisik di lapangan telah 

mencapai minimum 30% (tiga puluh persen); 

13) apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita 

acara; 

14) pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dan 

rekening penerima bantuan; dan 

15) bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan 

bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti 

lain yang sah sebagai pembayaran upah kepada tukang. 

 

6. Mekanisme Pemanfaatan Uang 

a. Tahap I Bahan Bangunan dan Tahap I Upah Kerja 

1) penerima bantuan menyusun DRPB2 Tahap I untuk pembelian 

bahan bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran 

Bantuan dan Tahap I untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% 

(lima puluh persen);  
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2) penerima bantuan menerima bahan bangunan Tahap I sebesar 50% 

(lima puluh persen) dan Besaran Bantuan sesuai DRPB2 Tahap I;  

3) pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan 

bangunan Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran 

Bantuan;  

4) pelaksanaan konstruksi di lapangan mencapai paling sedikit 30% 

(tiga puluh persen) dan mempertanggungjawabkan dana sebesar 

50% (lima puluh persen) dari Besaran Bantuan untuk bahan 

bangunan Tahap I; 

5) setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%, (tiga puluh persen) 

dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 

50% (lima puluh persen) dari upah tukang/pekerja;  

6)  pembayaran upah kerja Tahap I kepada tukang/pekerja sebesar 50% 

(lima puluh persen) dan upah tukang/pekerja;  

7)  penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap I sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 

50% (lima puluh persen) dari upah tukang/pekerja. 

b. Tahap II Bahan Bangunan dan Tahap II Upah Kerja 

1) penerima bantuan menyusun DRPB2 Tahap II untuk pembelian 

bahan bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran 

Bantuan dan Tahap II untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari upah tukang/pekerja; 

2) penerima bantuan menerima bahan bangunan senilai 50% (lima 

puluh persen) dari Besaran Bantuan sesuai DRPB2 Tahap II;  

3) pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan 

bangunan Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran 

Bantuan;  

4) pelaksanaan konstruksi di lapangan mencapai 100% (seratus persen) 

dan mempertanggungjawabkan dana sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari Besaran Bantuan untuk bahan bangunan Tahap II;  

5) setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen) dilakukan 

penarikan dana dan tabungan penerima bantuan sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari upah tukang/pekerja;  

6) pembayaran upah kerja Tahap II kepada tukang/pekerja sebesar 

50% (lima puluh persen) dari upah tukang/pekerja;  

7) penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap II sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 

50% (lima puluh persen) dari upah tukang/pekerja. 

 

7. Pertanggungjawaban 

a. penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas 

pelaksanaan fisik program BRS; 
UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



 - 15 - 

b. penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan 

Dana/Uang BRS kepada Dinas dilengkapi dengan foto rumah dan bukti 

fotokopi rekening koran perorangan;  

c. laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat 

dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan 

(SPJ) yang selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan serta 

disampaikan kepada Dinas. 

 

8. Pengalihan Penerima Bantuan 

Dalam hal Penerima Bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, 

pelaksanaan BRS tetap dilaksanakan pada ahli waris yang ditunjuk 

Penerima Bantuan sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh 

Penerima Bantuan. 

 

 

V. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENILAIAN KINERJA  

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilaian Kinerja pelaksanaan 

BRS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal pemantauan dan evaluasi perlu membentuk tim yang terdiri atas 

lintas Dinas dan stakeholder terkait, organisasi daerah yang ada di wilayah 

lokasi penerima bantuan dapat dilibatkan untuk membantu pengawasan 

dalam pelaksanaan BRS serta turut dalam pemantauan dan evaluasi. 

 

 

WALIKOTA  MOJOKERTO, 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 
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