
WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WAL!KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKN!S PENYELENOGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 

MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa dalain rangka memberikan kepastian hukum dalain 

penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang Bersumber dan 

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 sebagaitnana 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); 

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. I.Jndang-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 beberapa kali terakhir 

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, Tanibahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotaxnadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 74, Taxnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3242); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Peru mahan clan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2016 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan clan Pen gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peratura.n Menteri Pekezjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor: 10/ PRT/ MI 2019 Tentang Kriteria 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan 

Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 735); 

10. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG 

BERSUMBER DARI ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA MOJOKERTO. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota mi yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kota adalab Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 
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4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman adalab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan 

Ralcyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. 

5. Kelurahan adalah wilayah keija Lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah 

kerja Kecamatan. 

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Mojokerto. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dislngkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

8. Barnuan Rumah Swadaya yang se!anjutnya disingkat BRS adalah bantuan 

Pemerintah bagi masyaralcat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan 

meningkatkan keswadayaan dalam periingkatan kualitas rumah beserta 

prasarana, sarana, dan utilitas umurn. 

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerrninan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

10. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 

masyarakat. 

11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang 

tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan 

kecukupan minimum luas bangunan. 

12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi 

standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman 

dan nyaxnan. 

13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan scala!, budaya dan 

ekonomi. 

14. Utilitas umurn adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan 

hunian. 

15. Peningkata.n Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah 

kegiatan memperbailci rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang 

diselenggaralcan atas prakarsa dan upaya masyarakat balk secara perseorangan 

atau berkelompok. 

16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 

17. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi 

persyaratan untuk ditetapkan oleh Walikota. 

18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelornpok 

masyaralcat yang para anggotanya merupalcan penerima BRS. 
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19. Daftax Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah 
dafrar pengguna.an  dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan 
pembayaran upah tukang dan pekeija. 

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
inengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBD. 

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan keija pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

23. Tim Anggaxan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang bertugas menyiapkan dan melalcsanalcan kebijakan Kepala Daerah 
dalam rangka penyusunan APBD. 

24. Tenaga Fasilit.ator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga 

profesional pemberdayaan masyarakat yang menjadi penggerak dan 
pendamping penerima bantuan daiam melaksanakan kegiatan BRS. 

25. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk 
menaxnpung seluruh penerixnaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

28. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan 

kawasan pennukiman pada tingkat Kota Mojokerto dalain hal mi Dinas 

Pekeijaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Pennukiman. 

29. Bank Penyalur adalah bank mitra keija sebagai tempat dibukanya rekening atas 
nama peneriina bantuan untuk menampung dana bantuan pemerintah yang 
akan disalurkan kepada penerima bantuan. 

30. Upah Keija adalah hak tukang/pekeija yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keija (penerima bantuan) kepada 

tukang/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
keija, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan. 
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Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota mi dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah 

dalam rangka xnenyelenggarakan kegiatan pemberian BRS yang bersumber dad 

APBD Kota Mojokerto. 

(2) Peraturan Walikota mi bertujuan agar pemberian bantuan dalam pelaksanaan 

BRS di Kota dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan, dan 

akuntabel serta memberikan petunjuk tata can pelaksanaan, penyaluran, 

pencairan, dan pengelolaan keuangan dalam pemberian BRS. 

Pasal 3 

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya 

yang Bersumber dad APBD Kota Mojokerto tercantum dalam lampirari yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Walikota mi. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tara7 	April 2021 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 	April. 2021 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGOARAAN BANTUAN RUMAI-1 SWADAYA 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 

MOJOKERTO 

I. PRINSIP PENYELENOOARAAN 

1. Swadaya Masyarakat 

BRS bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah swadaya 

agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni. 

diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik 

berupa bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat 

dijadikan dana tambahan. Dalam kondisi khusus terutama bagi Rumah 

Tangga Miskin (RTM) dintungkinkan tidak diwajibkan adanya swadaya dengan 

disertai Surat Keterangan dari Kelurahan yang menjelaskan bahwa calon 

penerima bantuan berasal dari keluarga tidaic mampu. 

2. Dana Swadaya Masyarakat 

Pemanfaatan dana masyarakat berupa dana tabungan atau bahan bangunan 

dan tenaga/gotong myong diharapkan dapat muncul karena adanya dorongan 

dari BRS yang berupaya menimbuilcan prakarsa dan upaya masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan rumah yang layalc huni dan sehat. 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarákat agar mampu 

melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab. 

4. Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan 

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung 

jawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pengembangan Mandiri Pan Kegiatan 

Pengembangan niandiri pan konstruksi adalah kegiatan swadaya 

pembangunan perumahan setelah selesainya kegiatan BRS, dilakukan atas 

inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. 

IL SIJMBER PENDANAAN DAN BESARAN BRS 

1. Sumber Pendanaan 

pendanaan BRS bersumber dan APBD Kota Mojokerto. 

2. Besaran Bantuan 

Besaran bantuan untuk MRS BRS ditentukan sebesan Rp. 20.000.000,00 

untuk setiap penerima bantuan dengan perincian sebagai berikut: 

1) Pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 17.500.000,00 

2) Pembayaran upah tukang/pekerja sebesar Rp. 2.500.000,00 
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In. PERSIAPAII KEGIATAN BRS 

1. Pengusulan Kegiatan BRS 

Dinas menghimpun Lisulan lokasi calon penerima bantuan berdasarkan data 

dan Kelurahan dan Pokok Pild ran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Mojokerto. 

2. Penetapan DPA-SKPD 

Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah kegiatan BRS 

dilalcsanakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlalcu. 

3. Perekrutan dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan 

Perekrutan TFL dilakukan oleh Dinas melalui seleksi terbatas/umum bagi 

calon TFL yang telah memenuhi kriteria dan jumlsh 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. sehatjasmani dan rohani; 

c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu 

masyarakat; 

d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala 

pemerintahan; 

e. bersedia bekeija penuh waktu (fuU tune) selama masa kontrak; 

f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office 

(Word, Excel, dan Power Point); 

g. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan; 

h. diutarnakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan 

yang akan mendampingi paling banyalc 50 penerirna bantuan atau sesuai 

kebutuhan dengan mempertixnbangkan 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 	pekeijaan 	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. 
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Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan, meliputi: 

a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan dengan 

pengalaman 3 tahun; atau 

b. SI semua jurusan dengan pengalanian minimal 1 (satu) tahun di kegiatan 

program pemberdayaan. 

TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan 

sesuai surat perintah keija 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 

niasa 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. 

W. PELAKSANAAN ERS 

1. Penyiapan Masyaralcat 

1)Sosialisasi Masyaralcat 

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas secara beijenjang melalui camat, 

lurah dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyaralcat. Hal-

hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, 

tata cars pelaksanaa.n program, tanggungjawab penerima bantuan, sanksi, 

penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain. 

Hasil kesepakatan dalam kegiatan mi dicatat dalam berita acara sosialisasi 

dan dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi oleh TFL. 

2) 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 can mend atangi rumab masyarakat. 

Kriteria Calon Penerima Bantuan adalah masyarakat yang memenuhi 

persyaratan: 

a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga; 

b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang salt dengan 

ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai t.ata ruang wilayah; 

c. memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi 

tidaic layak huni; 

d. belum pentali memperoleh BRS atau bantuan pemerintah untuk 

program perumahan pada periode sebelumnya; 
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e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kota; clan 

f. bersedia berswadaya clan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung 

renteng. 

Rumab dalam kondisi tidak layak huni untuk kegiatan peningkatan 

kualitas yang ditentukan melalui pemeriksaan, dengan rincian: 

a. Aspek keselamatan bangunan: 

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

kerangka atap); dan 

b) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding. 

b. Aspek kesehatan penghuni: 

a) pencahayaan; 

b) penghawaan; dan 

c) ketersedian MCK. 

c. Aspek kecukupan minimum luas bangunan. 

Hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan selanjutnya direkapitulasi 

selanjutnya dilakukan pembentukan KPB. KPB yang telah terbentuk 

disahkan oleh kepala kelurahan melalui Keputusan Lurah. 

3) Kelompok Penerima Bantuan 

KPB melaksanakan tugas clan tanggungjawab: 

a. Menunjuk toko/penyedia bahan bangunan; 

b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam 

DRPB2; 

c. membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan 

bangunan yang tertuang dalam DRP132 

d. membuat peijanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang 

ditunjuk; 

e. menyusun proposal BRS; 

1. memeriksa jenis clan volume bahan bangunan yang dikirim oleh 

toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; 

g. melakukan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana 

penggunaan dana dalain waktu yang ditetapkan; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK. 

KPB harus memenuhi persyaratan: 

a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap 

anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota; 

b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; 

c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan 

d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah. 

Dalam melaksanakan tugas clan tanggung jawab KPB didampingi dan 

diawasi oleh TFL. 
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2. 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 penerirna BRS adalat sebagai berikut: 

1) Calon Penerima Bantuan yang lobs proses identifikasi dan verifikasi 

melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis. 

2) Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. 

Dalam penyusunan proposal, Calon Penerima Bantuan didampingi oleh 

TFL. 

a. Dokumen administrasi, meliputi: 

a) Surat Permohonan dari MBR; 

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sali seperti 

Surat Ijin Mengemudi atau paspor, dan Kartu Keluanga; 

c) Surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat keija 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; 

b. Dokumen teknis, meliputi: 

a) Foto kondisi awal rumah (00/); 

b) Spesifikasi Teknis untuk PKRS, 

Dalam hal kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan 

dengan cars pembongkaran dan pembangunan kembali, dabam 

perencanaan teknis dilengkapi dengan gambar teknis. 

c} Rencana Anggaran Ways. 

3) Walikota menetapkan Penerima BRS yang bersumber dan APBD Kota 

Mojokerto berdasarkan usulan dari Dinas. 

3. Pencairan dan Penyaluran BRS 

Proses pencairan anggaran BRS dan RKIJD kepada penerima bantuan 

mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. 

4. Pemanfaatan BRS 

1) Pemanfaatan Bantuan 

a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengari setiap tahap 

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

membayar upah keija; 

b. Pernanfaatan uang dilakukan bersaxnaan dengan pembayaran secara 

transfer ke Toko/Penyedia Bahan bangunan yang ditunjuk obeh penerima 

bantuan; 

c. Pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2 

berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima 

bantuan; 
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d. Dalam hal peinilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan 

can: 

a) Survey toko/penyedia bahan bangunan 

b) Penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan 

harga bahan bangunan dalam rembuk warga 

c) Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan 

toko/penyedia bahan 

d) Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi: 

i. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan; 

ii. memiiki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

iii. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui 

oleh masyarakat umum; 

iv. harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota; 

v. memiliki rekening untuk kegiatan BRS; 

vi. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutainakan dekat 

dengan penerima bantuan BRS; 

vii. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-

undangan; dan 

viii. membuat peijanjian keijasama dengan KPB. 

e) Penyusunan DRPB2 Tahap I dan Tahap H berdasarkan tahapan 

konstruksi 

0 Penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan 

bukti pemesanan bahan bangunan 

& Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan 

bangunan berdasarkan DRPB2 

h) Penerima BRS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang 

dikirimkan Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2. 

1) Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyediabahan bangunan 

dilakukan oleh DINAS dengan can transfer/pemindahbukuan 

rekening ke rekening toko/penyedia bahan bangunan. 

j) Dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima 

uang menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur 

berupa: 

i. Buku tabungan; 

ii. Kartu Tanda Penduduk; 

iii. Nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima 

bantuan; dan 

iv. DRPB2. 

k) Penerima bantuan berupa uang melaksanakan PKRS secara swadaya 

dengan dana tahap 1 didainpingi oleh TFL. 

1) Pemanfantan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilákukan 

apabila progres fisik di lapangan telah mencapai minimum 30%. 
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m) Apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita 

acara. 

n) Pembayaran upah keija dilakukan dengan can penarikan tunai dan 

rekening penerima bantuan. 

o) Bukti penerimaan uang untuk upah keija berupa slip penarikan dan 

bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti 

lain yang sah pembayaran upah kepada tukang. 

5. Mekanisme Pemanfaatan Uang 

1) Tahap 1 Bahan Bangunan clan Tahap 1 Upah Kerja 

a. penerima bantuan menyusun DRPB2 Tahap 1 untuk pembelian bahan 

bangunan sebesar 50% dm1 Besaran Bantuan clan Tahap 1 untuk 

pembayaran upah keija sebesar 50% 

b. penerima bantuan menerimabahan bangunan tahap 1 sebesar 50% dan 

Besaran Bantuan sesuai DRPB2 tahap 1. 

c. Pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko I penyedia bahan 

bangunan Tahap 1 sebesar 50% dari Besaran Bantuan. 

d. pelaksanaan konstruksi di lapangan mencapai paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) clan mempertanggungjawabkan clans. sebesar 50% dan 

Besaran Bantuan untuk bahan bangunan tahap 1 

e. setelah progres fisik inencapal paling sedikit 30%, dilalcukan penarikan 

dana dari tabungan penerirna bantuan sebesar 50% dari upah 

tukang/pekeija. 

f. pembayaran upah keija tahap 1 kepada tukang/pekerja sebesar 50% 

dan upah tukang/pekeija. 

g. penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 sebesar 50% dm1 

Besaran Bantuan ditambah upah keija sebesar 50% dan upah 

tukang/pekeija. 

2) Tahap 2 Bahan Bangunan dan Tahap 2 Upah Kerja 

a. penethna bantuan menyusun DRPB2 tahap 2 untuk pembelian bahan 

bangunan sebesar 50% dafi Besaran Bantuan dan tahap 2 untuk 

pembayaran upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekenja. 

b. penerima bantuan menenima bahan bangunan senilai 50% dari Besaran 

Bantuan sesuai DRPB2 tahap 2 

c. pemindah bukuan dail penerima bantuan ke toko / penyedia bahan 

bangunan Tahap 2 sebesar 50% dari Besanan Bantuan 

d. pelaksanaan konstruksi di lapangan mencapai 100% (seratus persen) 

clan mempertanggungjawabkan clans. sebesar 50% dari Besaran Bantuan 

untuk bahan bangunan tahap 2 

e. setelah progres fisik mencapai 100% dilakukan penanikan dana dan 

tabungan penerima bantuan sebesar 50 0/o dm1 upah tukang/pekeija. 

f. pembayaran upah keija tahap 2 kepada tukang/pekeija sebesar 50% 

dari upah tukang/pekeija. 
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g. penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 sebesar 50 9/6 dm1 

Besaran Bantuan ditambah upah keija sebesar 50% dafi upah 

tukang/ pekerja. 

6. Pertanggungjawaban 

a. Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas 

pelaksanaan fisik Program BRS. 

b. Peneiima 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 hunif b dibuat dengan 

memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (8PM yang 

selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan serta disampaikan kepada 

Dinas. 

7. Pengalihan Penerima Bantuan 

Dalam hal Penerima Bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, 

pelaksanaan BRStetap dilaksanakan pada ahil waris yang ditunjuk Penerima 

Bantuan sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh Penerirna 

Bantuan. 

V. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENILAJAN KINERJA 

Pelaporan, Pemantauan clan Evaluasi, serta Penilalan Kinerja pelaksanaan BRS 

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 1O/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi 

Masyaralcat Berpenghasilan Rendah. 

Dalaxn 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 dalsun 

pelaksanaan BRS serta turut dala.m pemantauan dan evaluasi. 
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